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   هـ هـ١٤٢٥١٤٢٥  صفر   صفر --  ثامنثامن العدد ال العدد ال––نشرة عسكرية تصدر عن اللجنة العسكرية للمجاهدين يف جزيرة العرب نشرة عسكرية تصدر عن اللجنة العسكرية للمجاهدين يف جزيرة العرب 

   

 املعسكر وقلوبنا تتقطع حسرات على مصابنا يف إخواننا املسلمني الذين يعيشون يف          نإننا نكتب هذا العدد م    
 ، ويقفون موقف املتفرج مـن جماهـدي الفلوجـة            يف العراق وأفغانستان   غفلة عن أمتهم اليت تباد وتقتل     

ن ، ويغضون الطرف كذلك عن حال إخـوام         أفغانستاوزيرستان و والرمادي وبغداد وكشمري والفلبني و    
إثخام يف العدو املـرة   يف طريقهم ماضني ومستمرين يف جهادهم واااهدين يف جزيرة العرب الذين مازالو   

طر على األفراد واتمعـات املـسلمة ألن   خل حلاهلا االلتفاتإنَّ هذه الغفلة عن واقع األمة وعدم    تلو املرة ،    
من مل جيهز غازياً أو خيلفه يف أهله خبري إال أصابه اهللا بقارعة قبل يـوم                : "  وسلم يقول    عليهالنيب صلى اهللا    

، وهذه الغفلة أيضاً هي مراد العدو وما يسعى له كي ميزق جسد األمة ويفرقهـا كـي ال تتـأمل             " القيامة  
  .ملصاا وال تسعى ملداواة جرحاها 

  

  أمل تروا يا بـين اإلسـالم مـشهدنا         
 تروا جثث األطفال كيف غـدت         أمل

  

ــروا حــرة تبكــي وتنتحــب      أمل ت
  أكوام حلم فـال عظـم وال عـصب        

  

  

   

  ....كتاب يهدي كتاب يهدي   §§
  ....                قوام الدين                 قوام الدين 

  ....وسيف ينصر وسيف ينصر   §§
                        القناصاتالقناصات          

  ....عذب القول عذب القول   §§
 شمس  رجال من مشرق ال  رجال من مشرق ال        
 

                                    األمن واالستخبارات األمن واالستخبارات   §§

  اإلشاعة والدعايةاإلشاعة والدعاية
   .. ..حرب العصاباتحرب العصابات  §§

                 التنفيذ واالغتياالت               التنفيذ واالغتياالت
   .. ..من عبق التاريخمن عبق التاريخ  §§

  ..!!..!!ادات البارجات ادات البارجات        مض       مض            
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احلمد هللا رب العاملني ، وال عدوان إال على الظاملني ، والصالة والسالم على قائد الغر احملجلني ، نبينا حممـد          
  : وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد 

نجباء ، فكلنا رأى أو مسع عن اإلجرام الذي ارتكبته القوات األمريكية خالل األسبوع املاضي بأهل الفلوجة ال
 لتصب محمها وتقذف قنابلها وتقتل وجترح وتشرد ،         ١٦حيث توالت على رؤوس املسلمني طائرات اإلف        

 قتيل وألـف ومخـسمائة      ن سبعمائة ت أن عدد القتلى أكثر م     وتصنع املآسي ، وقد جاء يف بعض اإلحصائيا       
  . جريح 

  
و القتل والتدمري واإلجرام الذي يـصنعه   وهذا املشهد ليس جبديد علينا فنحن منذ عقود نعايش هذا اجلو ، ج            

يصنعه اهلندوس باملسلمني يف اهلند وكشمري ويصنعه الفلبينيون النصارى ..أعداء الدين باملسلمني يف كل مكان 
وهكذا يتكرر املشهد ولكن اإلعالم أحياناً جيذبنا رغماً عنا .. باملسلمني ويصنعه اليهود باملسلمني يف فلسطني      

شغالنا بدنيانا لنتأمل قليالً ملصاب هؤالء الضعفاء مث نعود إىل حياتنا الدنيا ، وما هكذا أمرنا وال               وينتشلنا من ان  
انفروا خفافاً وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سـبيل اهللا ،           ( ذا كلفنا بل كلفنا مبثل قول اهللا تعاىل         

من مل يغز أو جيهز غازيا أو خيلـف         (  : وحذرنا مبثل قول رسول اهللا      ) ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون       
  . ) غازيا خبري أصابه اهللا بقارعة قبل يوم القيامة 

  
فيا شباب البتار ، جدوا واجتهدوا وأخلصوا النية هللا تعاىل ، وال تتأخروا عن ميدان القتال ، وبيعـوا هـذه                     

هللا إا حلياة ذليلة ، وصـفقة       وا.. النفوس لبارئها ، لتفوزوا جبنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني           
خاسرة إن ركنا إىل الشهوات يف أيام جيتمع العامل كله فيها على حرب دين حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فهل            

ال واهللا فاعملوا إذاً وال تتواكلوا وهذه مصاحل !! شيء يف هذه احلياة أهم من أمر الدين وإقامته والدفاع عنه ؟؟
اركم ينطلقون منها حلرب املسلمني فاستهدفوها وال يصدكم عن دربكـم إرجـاف       األعداء الصليبيني يف دي   

املرجفني وختذيل املخذلني ممن يتاجرون بدماء الشهداء واثبتوا على طريقكم وسيأيت اليوم الذي يضطرون فيه               
رين لتأييدكم والوقوف معكم حني جيدون منكم اإلصرار والعزمية وحني تلوح بوادر النصر فيأتونكم معتـذ              

كما هم يفعلون اآلن حيال جهاد ااهدين يف العراق فباألمس يعارضون           ! أمل نكن معكم ؟   : كاذبني ليقولوا   
ذلك اجلهاد ، ومينعون الشباب من النفري للمشاركة فيه ، وبعضهم يقول هو فتنة ، واليوم يرفعون أصـوام                 

 وكأم إمنا يسعون لكـسب األصـوات        اجلوفاء دون حياء من الناس أو خجل يف استغفال لعقول اآلخرين          
وكثرة األتباع ونسوا أن هذا األمر دين ال جمال فيه للخداع واملراوغة فاهللا سبحانه يعلم السر وأخفى وهـو                   

  . عليم بذات الصدور  
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أمرنا رسول : ( قال جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه وكان آخذا السيف بإحدى يديه واملصحف بيده األخرى 
  ) .. اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نضرب ذا من عدل عن هذا 

س تاب وامليزان ليقـوم النـا     وأنزلنا معهم الك  .  لقد أرسلنا رسلنا بالبينات      : ( بذلك قوله تعاىل     مفسراً •
فاملقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط يف حقوق اهللا ، وحقـوق       (  )بالقسط
  .  )٢٨/٢٦٣(فتاوى شيخ اإلسالم ) خلقه 

  
وإن من أحق حقوق اهللا تعاىل اليت بعث ا الرسل كافة وأنزلت من أجلها كتب اهللا مجيعها ؛ أن يقوم الناس                     

ص العبودية هللا يف كافة مناحي حيام ؛ فدعوة الرسل كافة وكتب اهللا اليت              بتحقيق التوحيد ؛الذي هو إخال    
  : إذ حمتواها.. أنزلت عليهم كلها من أوهلا إىل آخرها تنصب وتتكلم يف هذا احلق العظيم 

قه إما دعوة لتحقيق هذا احلق والقيام به أو أمر بالدعوة إليه والصرب عليه أوحض على اجلهاد من أجل حتقي                   -
  . واملواالة واملعاداة فيه 

وإما خرب عن جزاء من حققه وقام به ونصره وجاهد يف سبيله وما أعده اهللا هلم من الثواب العظيم والنعيم                     -
  . املقيم 

وإما دعوة إىل الرباءة مما يناقضه من الشرك والتنديد ودعوة جلهاده وجهاد أهله والسعي يف هدمه واستئصاله  -
  .  األرض بكافة أشكاله من

وإما خرب عن مصري املعرضني عن حتقيق هذا احلق واحملاربني له وألوليائه وما آل إليه مصريهم من اخلـزي                    -
  . والندامة ،وما أعده اهللا هلم من العقاب الوخيم والعذاب املقيم 

  .. ه فكتب اهللا كلها ورساالت أنبيائه مجيعها من أوهلا إىل آخرها تتلخص يف هذا احلق وتتمحور في
  .ه الرسل وأنزلت من أجله الكتب فهو الغاية العظمى واهلدف األمسى الذي خلق من أجله اخللق وبعث ل

  
  )) ومنافع للناس ، وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب . وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد : (( مث قال تعاىل  •

  .. ل والدعاة ؛ قُوِّم بالسيف عليه فمن أعرض عن هذا احلق ومل يقم به بالقسط ورده يف وجوه الرس
بعثت بالسيف بني يدي الساعة ، حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له ،وجعل  : ( وهذا معىن قول رسول اهللا 

رواه اإلمام  ) رزقي حتت ظل رحمي ،وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ،ومن تشبه بقوم فهو منهم                 
  . أمحد عن ابن عمر

  ). ٢٨/٢٦٤(الفتاوى) ب قُوم باحلديد ،وهلذا كان قوام الدين باملصحف والسيففمن عدل عن الكتا(
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فينبغي على الدعاة الصادقني يف كل زمان أن جيعلوا هذا احلق حمور دعوام ، ومنطلق خطام وتـصورام                  
 وحتـت  ،ومرتكز موازينهم ؛ يف ميادينه يصولون وجيولون ،وحوله يدندنون ، ومن أجله يبتلون ويسجنون ،      

  . رايته يقاتلون ويقتلون 
  

 وجهه وعليهم أن يسعوا دوما إلقامته على ضوء الكتاب والسنة باحلجج والبينات ، فمن قام كائنا من كان يف
فإن عز عليهم احلديد يف وقت من األوقات ومل تطوله أيديهم ؛مل حيلّ هلم أن يلغـوه  ، ورفضه ؛ قُوم باحلديد    

  .. ، بل يدورون مع الكتاب حيث دار ويسعون جادين يف اإلعداد إلقامته باحلديد من حسابام أو يهملوه 
 يعرفون أنه توحيد وجهاد ، دعوة وقتـال ، مـصحف            - حىت أعداؤه  –فكل من يعرف حقيقة هذا الدين       

أنه يرفضهم وسيـستأصل    - ما داموا يرفضون االستقامة عليه والقيام به بالقسط          – وحديد ، ويعلمون جيداً   
هم طال الزمان أم قصر ، فهم يعرفون أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم إمنا بعث لذحبهم وذبح أمثاهلم، وقد             باطل

واجه بذلك أقرب الناس ؛عشريته وقومه حني رفضوا القيام ذا احلق بالقسط ، فأنبأهم بغايته قبل أن يقـدر         
مث قام  " .  بيده، لقد جئتكم بالذبح      تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس حممد       : " عليها بسنني ؛ فقال     

  . بذلك أحق القيام ملا أعز اهللا اإلسالم وأهله باحلديد 
  

وكأي من نـيب    (( وحنن إن شاء اهللا على إثره ماضون وعلى منهاجه سائرون وبسنته قائمون ومعه مقاتلون               
  )) .. انوا واهللا حيب الصابرينقاتل معه ربيون كثري فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا، وما ضعفوا وما استك

كون النيب قاتل معه أو قُتل معه ربيون كثري ال يستلزم أن يكون النيب معهم ( يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية إنّ 
يف الغزاة، بل كل من اتبع النيب وقاتل على دينه، فقد قاتل معه، وهذا الذي فهمه الصحابة، فإن أعظم قتاهلم                    

  عليه وسلم، حىت فتحوا البالد شاماً ومصراً وعراقاً وميناً وعجماً ورومـاً ومغربـاً              كان بعد وفاته صلى اهللا    
ومشرقاً، وحينئذ ظهر كثرة من قُتل معه، فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين األنبياء كثريون، ويكون يف       

 اهللا عليه وسلم وعلى دينـه،       هذه اآلية عربة لكل املؤمنني إىل يوم القيامة، فإم كلهم يقاتلون مع النيب صلى             
والذين آمنـوا  : ((اآلية، ويف قوله)) حممد رسول اهللا والذين معه: ((وهم داخلون يف قوله. وإن كان قد مات  

اآلية، فليس من شرط من يكون مع املطاع أن يكون مشاهدا للمطـاع             )) من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم    
  . جمموع الفتاوى. أهـ) ناظراً إليه

  
رح ألعدائنا عالنية بغايتنا ؛ونعلمهم بأننا إن كنا عنها اليوم عاجزين فال يعين ذلك أننا ألغيناها من                 فنحن نص 

حساباتنا ،كال فذلك ال حيل لنا حبال، وال منلكه أصال ،ولذلك فنحن جنأر إىل اهللا يف الليل والنهار وندعوه يف       
لدين؛ وكل حركاتنا وسكناتنا وأنفاسنا إعـداد       الغداة والعشي أن ميكننا من رقام ورقاب كل أعداء هذا ا          

  . لذلك وإرصاد 
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 ؛ويعرفون كذلك احنراف وسقوط من حياول من دعاة اإلزام ويسعى عبثا لتجريـد       وهم يعرفون ذلك جيداً   
الكتاب من احلديد ؛ ويعرفون جهله حبقيقة هذا الدين ،وأنه قد احنرف عن أوامر اهللا الشرعية وسننه الكونية ؛  

  .هم دين اإلسالم ومل يف
  

  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أن يكون السيف تابعا للكتاب ؛ فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك     : ودين اإلسالم   ( 

  ). ٢٠/٣٩٣(الفتاوى .) كان أمر اإلسالم قائما 
  .أهـ) "وكفى بربك هاديا ونصريا "فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر : ( وقال 

  
  
  

  
  
  

                        
  

 وقال املأل الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شـعيبا  : قال الشهيد سيد قطب رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل      
  .  إنكم إذا خلاسرون

 وهنا نشهد ذلك املشهد الباهر مشهد جتلي حقيقة األلوهية يف نفس ويل اللّه ونبيه إنه يعرف مصدر القـوة                  
وملجأ األمان ويعلم أن ربه هو الذي يفصل باحلق بني اإلميان والطغيان ويتوكل على ربه وحده يف خـوض                   
املعركة املفروضة عليه وعلى املؤمنني معه واليت ليس منها مفر إال بفتح من ربه ونصر عندئذ يتوجه املأل الكفار 

  . نهم من قومه إىل املؤمنني به خيوفوم ويهددوم ليفتنوهم عن دي
إا مالمح املعركة اليت تتكرر وال تتغري ، وقال املأل الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً خلاسرون    

إن الطواغيت يتوجهون أوالً إىل الداعية ليكف عن الدعوة فإذا استعصم بإميانه وثقته بربه واستمسك بأمانـة       
لكه الطغاة من الوسائل حتولوا إىل الذين اتبعوه يفتنوم عن دينهم           التبليغ وتبعته ومل يرهبه التخويف بالذي مي      

كـن ميلكـون أدوات الـبطش       بالوعيد والتهديد مث بالبطش والعذاب إم ال ميلكون حجة على باطلهم ول           
 وال يستطيعون إقناع القلوب جباهليتهم وخباصة تلك اليت عرفت احلق فما عـادت تـستخف                ،واإلرهاب  

يستطيعون البطش باملصرين على اإلميان الذي أخلصوا الدينونة للّه فأخلصوا لـه الـسلطان          بالباطل ولكنهم   
ولكنه من سنة اللّه اجلارية أنه عندما يتمحض احلق والباطل ويقفان وجهاً لوجه يف مفاصلة كاملة جتري سنة                  

   . اللّه اليت ال تتخلف وهكذا كان
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على مسافات بعيدة بدقة متناهية ، وتستعملها الـشرطة         هي أسلحة ميكنها إصابة أهدافها       : بندقيات الِدقّة 
إصابة أهداف هلـا  والقوات اخلاصة واجليوش ، ويستفاد منها يف االغتياالت واحلاالت اخلطرية ، وكذلك يف           

  .تكتيكية كبرية يف ميدان القتال قيمة 
بتكلفتها احملدودة ، فهي تتكون من سبطانة عادية وجهاز تصويب عـادي ، وبقناصـة     وتتميز أسلحة الدقة    

، ضباط أو ألوية يتحملون مسؤوليات      قيادي وحدات ، طيارين     : ميكن حماصرة أهداف مهمة ، مثل       واحدة  
سكرية هامة جداً ومع ذلك فإن طلقة واحدة موجهةً بشكٍل دقيق قد تقضي على هذه كبرية ، فهذه أهداف ع

القوة وتكبد العدو خسائر فادحة ، فطلقةٌ واحدة يف مكاٍن حساس ميكنها أن تعطل طائرة أو تفسد عنـصراً              
  . امجاته إليكترونياً متطوراً لراداٍر قد يصلُ مثنه إىل مئات املاليني ، وكذلك تدمري سيارات العدو ور

  : ، وهي على نوعني من حيث تلقيم الطلقات ) نصف آلية ( وغالباً تكون نوعية الرماية فيها 
  . يدوي ، سحب األقسام لكل طلقة  -١
 ) . بفعل الغاز ونابض اإلرجاع ( أوتوماتيكي  -٢

  : وهذه األسلحة توجد على عدة أعرية وأكثرها استخداماً 
:  بنـادق هـذا العيـار        ، ومن أشهر   ) ٥١ × ٧،٦٢(  و    )٥٤ × ٧،٦٢: ( العيارات املتوسطة    -١

  .الدراغنوف
وهذا النوع كان يستخدم قـدمياً ضـد        )  ٩٩ × ١٢،٧٠ (و   ) ١١٤ × ١٤،٥: ( العيار الكبري    -٢

 ) Barett M٨٢A١( ن ، ومن أشـهرها  فراد ومداها الفعال كيلومترااآلليات ، وهي فعالة ضد األ
 توزيعه على اجليوش املتخصصة يف أحناء العامل واليت تعترف بصالبة           وهو سالح شبه أوتوماتيكي وقد مت     

 : لنار ، وهذه صورة القناصة األمريكية هذا السالح وقدرته الكبرية على إطالق ا

  
 للقناصات بشكل عام ، إذ أن مسارها ٥،٥٦جيدر بنا اإلشارة هنا إىل عدم مالئمة الطلقات اخلفيفة من عيار      

عواصف الرياح القوية أو عملية االحتكاك بأغصان األشجار وهذا يؤثر على فعاليتـها ،              ميكن أن تؤثر عليه     
كما أن مستوى تأثريها يضعف يف املسافات البعيدة ، وميكن حينئٍذ إبطال مفعوهلا بارتداء صديريات واقيـة                 

  .  فعالية هنا  األكثر٧،٦٢ضد الرصاص يتوفر ا صفيحة أو بتصفيحات خفيفة ، وتعترب البنادق من عيار 



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٨  

هناك دورات خاصة بالقنص وستمر معنا إن شاء اهللا يف األعداد القادمة ، ولكننا سنسلّط الضوء يف هـذا                   و
  :  وهو سالح – إكماالً لدورة األسلحة –العدد على أحد أسلحة القنص 

 
  SVD Dragunovالدراغونوف 

  
 م ، وتـزود كـل   ١٩٦٧لت اخلدمة يف عام     م وأُدخ ١٩٦٥وهي بندقية قناصة روسية الصنع ، طُورت عام         

فصيلٍة بعدٍد منها ، وهي أخف وزناً من مثيالا ، وحركتها امليكانيكية شبيهة حبركة الكالش امليكانيكية إال                 
أن بعض أجزاء القناصة ختتلف عن الكالشنكوف من حيث احلجم ، والعالمة املميزة هلذه البندقية هي الفتحة           

الفريضة  ومما يسهل النظر يف املنظار) يف بعضها ( ص اخلشيب واليت يوجد عليها حامي للخد املوجودة يف األمخ
  . والشعرية وجيعله أسهل وأكثر راحة للقناص 

وهذه البندقية تعمل بدفع الغاز وهي نصف آلية ذات خمزٍن حيوي عشر طلقات ، وهلا مشتت هلب لتخفيـف        
ة من األمام ولكنها غري عملية وذلك لعدم استخدام هـذا الـسالح يف          االرتداد ، وميكن تزويد القناصة حبرب     

  . القتال القريب 
مع قطعة مطاطية    ) X٤( ملم وعدسات    ) ٣٧٠(  بطول   ١-PSOاملنظار املستخدم مع القناصة من نوع       

ـ                  ا أمام العني وهناك مكان للبطارية إلضاءة الشاشة حيث تساعد هذه اإلضاءة يف االستخدام الليلـي ، كم
  .  مرة ٢،٧ ملم وقوة تكبري ٤٩٠  بطول ٣-NSPيركّب منظار آخر من نوع 

ولقد اهتم السوفيت بالقنص ففي احلرب العاملية الثانية كان اجليش الروسي يدرب قناصيه بتدريبات خاصـة           
 وكل  ليتمكنوا من إصابة القادة األملان الكبار من خالل تفحص الشارات العسكرية املوجودة على أكتافهم ،              

 ومعها قناص مدرب على استخدامها ، وكذلك تستخدم معها املالبس املموهـة          SVDدورية حتمل قناصة    
  . اخلاصة بالقنص 

تشيكيا ، بولندا ، رومانيا ، كوبا ، أملانيا ، العراق ، والعديد من الدول : من الدول املصنعة هلذه البندقية       •
ذا إىل بروز مناذج خمتلفة من هذه البندقية مثل النموذج          األخرى اليت قامت بصنعه برخصة ، وقد أدى ه        

وبالنسبة هلذا  ) SVDS( كما توجد نسخة تسمى  ) ٧٩ Type( العراقي املسمى بالقادسية والصيين 
النموذج األخري فقد مت تعويض قاعدته األصلية بأخرى معدنية قابلة للطي إىل اجلهة اليمىن ، ومت تزويده                 

ن مادة بالستيكية وبأنبوب قصري لتسهيل عملية احلمل ، ومواصفات هـذا النـوع   بواٍق لليد مصنوٍع م  
)SVDS (  كالتايل : 

 ملم ، ووزا مع جهاز التـصويب واملخـزن   ٨٧٥ ملم مع األمخص وبدون األمخص    ١،١٣٥طول البندقية   
  . ث / م٨١٠ كلغ وسرعة الطلقة االبتدائية ٤،٦٨



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٩  

 الشيشان ، وقد غِنم القائد شامل باسييف حفظه اهللا واحدةً منـها  وقد شوهد هذا النوع من الدراغونوف يف  
 . من أحد ضباط قوات األمون 

 . بعض النسخ من الدراغونوف يوجد هلا أرجل تثبيت  •
 لذلك جيمع يف تصميمه بني اجلمالية والدقة يف ،لقد مت تصميمها من قبل اجليش الروسي لكي يستخدمها  •

 .تصميم مكوناا 

   ملم٧،٦٢  حعيار السال
   ملم٥٤ × ٧،٦٢  عيار الطلقة

   ملم١٢٢٥  طول السالح بدون حربة
  ث /  م٨٣٠                       السرعة االبتدائية

   كلجم٤،٥٢  الوزن مع املخزن املعبأ ومع املنظار
   طلقة يف الدقيقة٣٠  معدل الرماية العملي

كل دورة كاملة بطول (  خطوط حلزونية ٤  احللزنة
  ) م  مل٢٥٤

  باهلواء   التربيد
  نصف آيل   نوعية الرمي
   متر١٢٠٠  املدى املؤثر
   طلقات١٠  سعة املخزن

  
  : اخلواص الفنية 

  . خفيفة الوزن سهلة االستخدام  -١
 . تعمل بضغط الغاز وهي نصف آلية  -٢
 . ميكنها الرمي على األهداف الثابتة واخلاطفة واملتحركة  -٣

  .ميكن تركيب حربة للقتال القريب  -٤
 . ر ليلي اري اظمزودة مبن -٥
 . ميكن استخدام املنظار الكتشاف األجهزة اليت تعمل باألشعة حتت احلمراء ليالً  -٦
 . ميكنها إطالق عدة أنواع من الذخرية  -٧
 . ميكن نزع وتركيب املنظار اخلاص ا دون احلاجة إىل إعادة الضبط  -٨
 . د / ط٣٠معدل الرماية  -٩



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٠  

وأقصى .  م   ٣٠٠ م وهو املدى املؤثر أما املدى القاتل فيبلغ          ١٢٠٠الفريضة مدرجة حىت مسافة      -١٠
 .  م ٣٨٠٠مدى للمقذوف 

 .يوجد به فتحات تسهل عملية التربيد الداخلي : واقي اليد  -١١
هناك اختالف يف احلجم واألخرى األوىل تشبه الكالشن ولكن : ني من بعض يوجد نسختني قريبت -١٢

 . ختتلف اختالف بسيط يف الشكل 
 . هذه القناصة من أفضل وأشهر القناصات يف العامل تعترب  -١٣

 

  
  

  الفك والتركيب 
والفـك  ) الفرق فقط يف احلجم والقوة واألداء    ( يوجد نسخة من هذه البندقية مطابقة للكالشنكوف تقريباً         

والتركيب مثل الكالشن ، ولكن النسخة األخرى فيها بعض االختالفات ، وإليـك طريقتـها يف الفـك                   
  : ب والتركي

يفك املنظار بواسطة عتلة قيد املنظار املوجودة أسفل حاضن املنظار بتحريكها مث سحب املنظار للخلف                -١
 . ليخرج من جمراه 

 



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١١  

  اضغط على قيد املخزن لكي خيرج  -٢

 
  
 . قم بإجراءات األمان وذلك بسحب األقسام مرتني واإلطالق إىل أعلى  -٣

 
 . فوق الزناد مع عقارب الساعة لينفك غطاء البدن يلف قيد البدن املوجود على بدن السالح  -٤

 
 . ارفع الغطاء لألعلى حيث نابض اإلرجاع مثبت يف مؤخرته  -٥

 



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٢  

 . اسحب الغطاء مع نابضه إىل اخللف  -٦

 
 . اسحب جمموعة األقسام وجمموعة اإلبرة لتخرج من جمراها  -٧

 
سفل لتفك غطاء السبطانة بعد سحب      يوجد هناك قيد يف مقدمة السالح عند منظم الغاز ؛ أدره إىل األ             -٨

 . القيد إىل األمام 

 
 . اسحب الغطاء للخلف مث انزعه لألسفل وهو عبارة عن قطعتني من اخلشب  -٩

 



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٣  

 : اسحب املدك من علبة الغاز وهو مكون من ثالثة أقسام  -١٠
 . املدك ؛ اجلزء الداخل عند علبة الغاز  •
 . قضيب يطرق جمموعة األقسام للخلف عند التغذية  •
 . نابض إلرجاع القضيب واملدك يف علبة الغاز  •

  
تفك جمموعة الزناد بإدارة جهاز انتقاء منط الرماية عكس عقارب الساعة إىل األعلى وأخرجـه مـن             -١١

موضعه ؛ فتخرج جمموعة الزناد لألسفل بعد خروج جتويف جمموعة الزناد األمامية من املسمار املوجود 
 . فوق قيد تثبيت املخزن 

  



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٤  

  تسديد والتصويب ال

  
  : التسديد له طريقتني 

  .  م ١٢٠٠بواسطة الفريضة والشعرية ، وذلك حىت مسافة  -١
 : باملنظار ، وتظهر يف داخله الشبكة املوضحة يف الصورة ، وحيتوي على ثالثة أمور  -٢

o   ج يفسم ١٧٠ املنظار، لقياس مسافة األهداف ، وهو موضوع لألشخاص بارتفاع أسفلمقياس تدر
 بني رأس اهلـدف     االلتقاء اهلدف على اخلط املستقيم ، ونقطة        أرجلضع  : رف املسافة كالتايل    وتع

 متر أو يكـون الـرأس   ٢٠٠ فتكون املسافة ٢والتدريج هي مسافة البعد فمثالً رأسه مالمس لرقم     
 .   متر ٦٠٠ فتكون املسافة ٦مالمس لرقم 

o أس السهم على اهلدف مع حتديد املسافةسهم وفوقه رؤوس أسهم ، وهذا للتنشني مباشرة بوضع ر. 
o تدرجات تكون على ميني ويسار رأس السهم ، وهذا حلساب مسافة السبق يف األهداف املتحركة. 

  : وتوجد طريقتان الستخدام املنظار 
فات التـدريج عليـه تبـدأ مـن               يوجد مفتاح دائري يف أعلى املنظار لتحديد مسافة اهلدف ، ومـسا          -١

  .  والبد من وضع الرقم املقابل لبعد اهلدف قبل الرماية  )١٠٠٠-٠(
   هدف علـى بعـد         ) إشارة  ( كما يستخدم هذا املسمار أيضاً لتصحيح خطأ الرماية الرأسي وذلك باختيار            

متر مث الرماية عليه من فوق منصب أو من وضع ارتكاز مع استمرار حتريك مسمار املسافات حىت                  ) ١٠٠( 
  . ابة دقيقة حنصل على إص

مث نقوم بفك املسمارين املثبتني لإلطار اخلارجي ونعيد حتريك اإلطار اخلارجي فقط حىت يعود املؤشر للـرقم                
  . متر  ) ١٠٠( والذي يقابل املسافة احلقيقية ) ١(

  . مث نعيد شد املسمارين كما كانا وذا نكون قد ضبطنا املنظار رأسياً 
متر ، بينما كعب ذات السهم يعادل        ) ١٠٠( س السهم يف الشبكة يعادل      رأ:  طريقة استخدام الشبكة     -٢
متر ، فبعد  ) ٤٠٠( متر ، بينما كعب نفس السهم يعادل  ) ٣٠٠( متر ، ورأس السهم الثاين يعادل ) ٢٠٠(

أن حتدد بعد اهلدف تقوم بتحديد مسافة السبق إذ أنه توجد هناك عشرة تدرجيات علـى الـيمني وعـشرة                
جيات على اليسار ، وكل درجة تعادلُ متراً واحداً ، لترى كم عدد التدرجيات اليت قطعها اهلدف يف الثانية  تدر

  . الواحدة وهذه تعادل سرعته باألمتار يف الثانية وتضع اهلدف حسب اجتاهه من اليمني أو اليسار 



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ١٥  

  نظام التسديد على األهداف املتحركة 
  

ص الستقامة اهلدف ، هناك عشرة تدرجيات محراء وعشرة تدرجيات سوداء         خمص مسمار االحنراف اجلانيب فهو   
  ) . ويف بعض املناظري تكون كلها بلون واحد ( حترك شبكة االحنراف إىل اليسار أو اليمني 

عند إدارة مسمار االحنراف باجتاه عقارب الساعة فسوف تتحرك شبكة التدريج إىل اليـسار ، وعنـد إدارة             
  . عقارب الساعة فسوف تتحرك شبكة التدريج إىل اليمني املسمار على عكس 

تحسب النقلة من بداية اخلط األول يف النقلة األوىل وإىل بداية اخلط األول يف النقلة الثانية ، ويف حالة كون                     
  . م فتقسم على ثالثة ٥٠٠ م فتقسم على أربعة ، ويف حالة كون املسافة أقل من ٥٠٠املسافة أكرب من 

  

  م فكم نقلةً حنتاج ؟  ) ٨٠٠( لدينا هدف متحرك على بعد : مثال 
  .  إذاً حنرك املنظار نقلتني ١٠٠ متر ، وكل نقلة ٢٠٠ = ٨٠٠/٤: اجلواب 

  . إن طول سبطانة البندقية القناصة يعطي املقذوف مساراً أكثر استقامة 
  

   : اتمالحظ
  .  احلسبان مفتاح اإلزالة اجلانيب تصحيح اخلطأ اجلانيب للرماية يتم كما سبق شرحه مع األخذ يف -١
إذا كان اهلدف مدبراًً فسدد على منتصف أعلى اهلدف ، أما إذا كان مقبالً فسدد على أسفل منتـصف                •

اهلدف ، كما أن الريح الشديدة تؤثر على مسار الطلقة وتغير اجتاهها ولذلك جيب أن نأخذ درجـه أو                   
  . درجتني بعكس اجتاه الريح 

  

  
  

 
  

 )؟ منافق بـالقرآن  كيف انتم عند ثالث؛ دنيا تقطع رقابكم، وزلة عامل، وجدال: ( ه قال معاذ رضي اهللا عن
   .. فسكتوا

غناه يف قلبه فقد هدي، ومن ال، فلـيس بنافعتـه    ؛ فمن جعل أما دنيا تقطع رقابكم   : ( فقال معاذ بن جبل   
  .الدنيا

 .يتوب قلدوه دينكم، وإن فنت، فال تقطعوا منه آمالكم، فإن املؤمن يفنت مثفال ت ؛ فإن اهتدى وأما زلة عامل
على أحد، فما عرفتم فتمسكوا به،  وأما جدال املنافق بالقرآن؛ فإن للقرآن مناراً كمنار الطريق، ال يكاد خيفى

   ) .وما أشكل عليكم فكلوه إىل عامله
 



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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                                                        @@@  

  
 مث أول استكماالً لتمارين الربنامج اخلاص نذكر يف هذا العدد متارين السحب وبرنامج اجلري وبرنامج السباحة

  !!أسبوعني من الربنامج املنتظر 
 Pull-upsمتارين السحب : والً أ

هناك مخسة أنواع خمتلفة من متارين السحب اليت تعمل على شد جمموعات متنوعة من عـضالت الـذراع                  
والظهر ، والواقع أن هذا التدريب الذي يتطلب إعادة كل نوع من متارين السحب ملرتني وأربع وست ومثان                  

  .  حلظات من الراحة الستعادة القوة يشكّل حتدياً شاقاً ، ولكنه يوفّروعشر مرات 
  : أنواع القبضات 

كي تقوي قبضتك أثناء ممارستك لتمارين السحب اقبض علـى القـضبان قبـضة      : القبضة الصحيحة    -١
ضع إامك قرب السبابة وأمسك العارضة بأصابعك وال تلف اإلام حـول           : صحيحة ، وهي كالتايل     

  . العارضة 
ف اإلام حول العارضة ، فهذا الوضع يضعف القبضة بصورٍة أسرع مما لو             وهي أن تل  : القبضة اخلاطئة    -٢

 . كنت تستخدم القبضة الصحيحة 
  متارين السحب 

اقبض على العارضة بيديك ، وضع يديك على مسافة موازية لعرض الكتفني ، اسحب نفسك حنو األعلى  -١
 واحدة مث اخنفض بصورة بطيئـة       على هذا الوضع لثانية   حبيث يرتفع ذقنك فوق العارضة ، ثبت نفسك         

  . ومضبوطة 
واقبض على العارضة واسحب نفسك ) القبضة املعكوسة ( ضع يديك حبيث تكون الكفان يف مواجهتك  -٢

 . إىل األعلى حىت يرتفع ذقنك فوقها 
وظاهر يدك مبواجهتك مث اسحب ) القبضة الضيقة (  سم ٥اقبض على العارضة واجعل املسافة بني يديك  -٣

 ) . حىت يرتفع ذقنك فوق العارضة ( إىل األعلى بنفس املقدار وارتفع 
وظـاهر يـدك   ) القبضة العريضة ( على العارضة ، واجعل املسافة بني يديك أعرض من الكتفني      اقبض   -٤

 . مبواجهتك مث اسحب وارتفع إىل األعلى بنفس املقدار 
اً حنو اليسار وباطن اليسرى متجهاً ضع يديك متقاربتني على العارضة حبيث يكون باطن يدك اليمىن متجه -٥

حنو اليمني ، اسحب نفسك إىل األعلى والمس العارضة بكتفيك ، كرر التمرين ساحباً نفسك من اجلهة   
 . األخرى للعارضة 
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، ارفع جسدك عرب شد ذراعيك واحرص         ويداك إىل جانبيك      ارفع نفسك بني عارضتني متوازيتني       -٦
 عند مفـصل املرفـق ، وال   90ْاخفض جسدك ببطء إىل أن تؤلف ذراعاك على عدم إقفال مرفقيك ،     

 .  كي ال تؤذي مفاصل الكتف 90ْتنخفض أكثر من 
ن إىل برنامج اجلري أو الركض ، وفيما يلي بعض النصائح التدريبيـة الـيت               انتهت مترينات السحب ، واآل    

  ..ن اهللا تساعدك على تقليص أوقات الركض وعلى االستمرار يف الربنامج بإذ
عدو على أرٍض مرصوفة ، ولكنه أقل تسبباً يف الضغط على املفاصـل ،              العدو على الرمل أكثر صعوبةً من ال      

 عضالت ساقك أكثر قوةً ، وتـزداد  – بإذن اهللا  –والواقع أنه بعد عدة أسابيع من العدو فوق الرمل ستغدو           
لركض على الشاطئ وسـيلةً ممتـازةً لتقويـة    قدرتك على االحتمال أكثر من أي وقٍت مضى ، كما يعترب ا       

  . عضالت الساق ، خاصةً إن كنت تتدرب بشكٍل منتظم 
 وغرز  - إذا كانت املسافة قصرية وخاصةً يف الرمال         – ومن األمهية مبكان تغيري اخلطوات حبيث تبدو متفاوتة       

اجلري على األرض املرصوفة ، األصابع يف الرمال ، وهي طريقةٌ تعمل على شد عضالت بطّة الساق أكثر من     
وذلـك لتجنـب   إجراء متارين إمحاء ملفاصل القدم من  - وخاصةً على الرمال    –ولكن البد لك قبل اجلري      

  . اإللتواءات 
فإن أهم تقنية للجري هي التنفس ، والتنفس الصحيح عبـارة   وبغض النظر عن األرض اليت يتم عليها اجلري         

س السريعة السطحية تزيد من كمية ثاين أوكسيد الكربون وتسرع خفقان           ، واألنفا عن شهيق وزفري عميقني     
القلب ، كما تسهلُ حدوث التشنجات العضلية ، أما األنفاس العميقة فهي تزود العضالت بكمية أكرب مـن    

  . األوكسجني وتطرد ثاين أوكسيد الكربون من اجلسد كما تعمل على تقليل الشعور بالتعب 
فأثناء وبعد اإلجهاد ،    خاء اجلزء األعلى من اجلسم أمر مهم يف العدو خاصةً يف املسافات الطويلة              ويعترب استر 

اجلزء األعلى من عـضالت  عملية الركض جيب أن ينحصر عمل اجلسم يف الرئتني والساقني ، أما إذا قبضت    
 –د باإلضافة إىل الـساقني      اجلسم كعضالت الوجه والكفني فإن الدم يذهب إىل األجزاء املنقبضة من اجلس           

،  وهذا يؤدي بالتايل على تقليص كمية األوكسجني املخصـصة للـساقني           –اللتني تعدوان يف نفس الوقت      
 خاصةً  – بإذن اهللا    –ولعالج ذلك حاول إرخاء أجزاء جسدك العليا والتنفس بعمق وستجد نشاطاً ملحوظاً             

  . يف املنحدرات 
ووترية تنفسك ، مرجح يديك وفق خٍط مستقيم         على تنظيم خطواتك     متأرجحة وتساعد أما األيدي فتكون    

بني الصدر والردفني ، أما املرفقان فيجب أن يكونا مثنيني بشكٍل طفيف واليدان مرختيتني وغري منقبـضتني ،   
  . وعند إرخاء اجلسم يف املنحدرات أرِخ اليديِن متاماً 
  . سري حبيث تكون على وترية واحدة ويف املسافات الطويلة جيب تنظيم اخلطوات يف ال

  ..ت اخلاصة باجلري ونأيت إىل برنامج السباحة اآلن انتهت اإلرشادا
 علـى   – بإذن اهللا    –يف هذه النبذة يتعلم األخ ااهد كيفية السباحة األسهل واألكثر فعالية ، فيكون قادراً               

  . لواجبة عليه بعد ذلك  كيلومتر بدون فقدان الطاقة الالزمة لتنفيذ املهمة ا٦اجتياز 
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اخللجان ( مث ينتقل إىل املياه اجلارية )  مسبح –بركة ( ويبدأ املتدرب بالسباحة دون زعانف يف حوض سباحة 
  ) .  البحار – األار -

  السباحة اجلانبية من دون زعانف 
ـ            تتطلب   ذراعني والتـنفس ،    السباحة اجلانبية من دون زعانف توقيتاً جيداً وتناسقاً يف الركالت وحركة ال

  :  إذا اتبعت التقنيات والتوصيات اآلتية – بإذن اهللا –والسباحة ذه الطريقة ستكون أسهل 
يف كل مرة جتتاز فيها املسبح بطوله وإذا اقتربت من اجلدار ؛ اسـتدر يف املـاء ،              : اركل اجلدار بالقدم     -١

اع تقريباً ، ابدأ بالزفري وابق حتت املاء وقم اشهق مث اركل اجلدار وانزلق حتت املاء حىت تتوقف قوة االندف          
 ألنـك  – االنـزالق بعمل بدفعة كبرية بذراعيك مث انزلق مع ذراعيك ، قوس جسدك حنو السطح أثناء    

 وعندما خترج إىل السطح لتتنفس فمن املفترض أنك تكون قد ابتعدت عـن              –ستحتاج إىل اهلواء قريباً     
  . لك مع أدىن جمهود جسدي احلائط من مترين إىل مخسة أمتار وذ

استدر على جنبك ومد ذراعك السفلى فوق رأسك ، أبق ذراعك العليا على جنبك عند              : النفس األول    -٢
 .االستراحة وذلك ألخذ نفٍَس كبري 

ضربتها وتنسحب إىل جانبك ، وتكون ذراعك       تبدأ ذراعك السفلى    : تناسق حركة الذراعني والساقني      -٣
مـع  ركلة املقص القويـة  ، ومع حترك الذراع حنو األمام استعد للركل بالقدمني  العليا إىل جانبك أصالً     
 . ، هذا هو وضع االنزالق ، انزلق وتنفس وأعد احلركة بعضهما مع ضربة اليد 

قوة االندفاع وعلى انسياب اجلسم يف املاء ؛ إجلـأ إىل            للحفاظ على    :ركلة اخلفق بني ركالت املقص       -٤
هي الركل بكلتا القـدمني يف   : ركلة اخلفق . ركلة من ركالت املقص      ١٢-٦ركالت اخلفق بني كل     

ستكون على شكل مقص ( تبادل الركالت بني الرجل اليمىن واليسرى    : ركالت املقص   حلظة واحدة ،    
  ) .   يف حتاذيهما 

  السباحة اجلانبية بالزعانف 
، وجيب أن تكون    وىل من الربنامج    من الوقت عند دخولك املرحلة األ     % ٨٠الواقع أنك ستستخدم الزعانف     

مفاصل الكاحل والردف قوية ملمارسة السباحة بالزعانف ، لذلك أوصي املتدرب بأن يكون قـادراً علـى                 
  .  دقيقة من دون توقف قبل االلتحاق بالربنامج ٣٠السباحة كيلو واحد على األقل وبالزعانف يف أقل من 

بعض اإلرشادات فيما خيتص    ، وهاك   ة اجلانبية من دون الزعانف      اجلانبية بالزعانف شبيهة بالسباح   والسباحة  
   :  بالسباحة

مصدر القوة األكرب ، قم بالتايل بالركـل        مع ارتداء الزعانف تصبح الساقان      : ركالت اخلفق املستمرة     -١
  . باستمرار كي تقذف نفسك يف املاء 

إىل األمام للتأكد من أنك تسبح بعد كل مخس إىل عشر ضربات ؛ قم بالنظر    : السباحة يف خط مستقيم      -٢
يف خط مستقيم ، وليس من الضروري أن يتم ذلك يف حوض السباحة ولكنه ضروري عند السباحة يف                  

 .البحر فالبد لك إذا سبحت يف البحر من مرجع بصري على سطح املاء ليكون اجتاهك مستقيماً 
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ها وتبدأ الذراع السفلى باالنسحاب تتم ذراعك العليا ضربتحني : تناسق حركة سحب الذراعني والتنفس -٣
تنفّس ، والواقع أنه أثناء السباحة بالزعانف تؤدي الذراعان دوراً حيوياً يف إبقاء الرأس فوق املاء للتنفس ، 

 . إضافةً إىل القوة اليت تضفيها على الضربة 
وأثناء تقدمها حيدث   تتم الذراع السفلى ضربتها وتتحرك إىل األمام        عندما  : راف إىل اخللف    االجنختفيف   -٤

بعد ضرب السفلى وحتركها إىل األمام وأثناء مرورها        : اجنراف خفيف حنو اخللف ، وللتغلب على ذلك         
من فوق الرأس؛ حرك ذراعك العليا إىل ما فوق رأسك أمام الذراع السفلى وأبق ذراعك العليا قريبة من           

 . جسدك 
مبكان التسخني وشد عضالت وأوتار بطة الـساق        من األمهية   : شد العضالت قبل السباحة     التسخني و  -٥

 دقيقة قبل السباحة وهي تقلل من       ١٥ – ١٠والكاحلني والقدمني قبل ارتداء الزعانف وتكون املدة من         
 . الشعور باألمل والتعب يف القدمني والكاحلني 

  التدرب على السباحة بدون تنفس 
ة يف الربنامج ، بيد أا تعد طريقةً فعالةً لتقوية و متـرين             الواقع أنك لن تلجأ كثرياً إىل هذا النوع من السباح         

كمية قليلة من األوكسجني ، ومن السهولة التدرب على هذا النوع من جهاز القلب والشرايني على استخدام 
 السباحة إال أنه قد يكون التمرين األكثر حتدياً للقلب والشرايني ومن املمكن مقارنة السباحة بدون تـنفس                
بالتدرب يف املرتفعات الشاهقة وذلك لقلة األوكسجني فيها ، فبشكل أساسي يؤدي اجلسد دوره يف السباحة  
مستهلكاً كميةً أقل من األوكسجني بسبب األنفاس احملدودة اليت يأخذها أثناء السباحة على السطح وبدالً من 

 ضـربة ، ويتعـرض   ١٢ إىل  ١٠ن   حبس النفس م   – يف هذا النوع     –التنفس مع كل ضربة أو ضربتني يتم        
 أثناء هذا النوع من السباحة للتعب العضلي إضافةً إىل زيادٍة كبرية يف سرعة خفقان القلب متاماً كما لو اجلسد

       تعدو يف اجلبال ، ولكن باملقابل يصبح جسدك معتاداً على السباحة بكميٍة أقل من األوكسجني مما يزيد كنت
  ) .التنفس مع كل ضربة ( ممارسة السباحة العادية من قدرتك على االحتمال عند 

  .  ال تسبح منفرداً –هذا النوع من السباحة حيتوي على خماطر حمتملة : حتذير
وإليك يف ختام برنامج السباحة بعض النصائح اليت تعينك على زيادة قدرتك على االحتمال وعلـى كـسر               

  : روتني السباحة اجلانبية 
كل احلائط يف سباحة احلوض أساسياً لتوليد قوة االندفاع وتقليل عدد الضربات ،             يعترب ر : ركل احلائط    -١

  . ضع قدميك على احلائط متخذاً وضع القرفصاء مث اندفع باالجتاه الذي تسبح فيه 
يساعد اللجوء إىل ركالت متتالية باليدين والقدمني من أعلى إىل أسفل يف    : الوقوف يف املاء بوضع أفقي       -٢

 . جسدك يف وضع أفقي احلفاظ على 
تعترب حركة سحب الذراع بشكل سليم اجلزء األقوى واألهم يف السباحة احلرة : حركة سحب الذراعني   -٣

، تبدأ الضربة بذراع ممدودة فوق رأسك وتنتهي بتلك الذراع قريباً من الردف ، والواقع أن كـل ذراع      
، فمع انسحاب إحدامها مـن   االجتاه وال تتواجدان يف الوضع نفسه أو تتحركان بذات       تعاكس األخرى   
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: خالل الضربة تتقدم األخرى إىل األمام ملباشرة ضربة جديدة ، وتنقسم حركة الـذراع إىل قـسمني                  
 راعيك فوق رأسك إثن كوعك قليالً واسحب ذراعك إىل مـا          ذالسحب والدفع ، فمع سحب إحدى       

وى صدرك تتحول ضربة حتت مست  سم من صدرك ، وعندما تصبح يدك١٠- ٥حتت جسدك على بعد    
السحب إىل ضربة دفع باستخدام العضالت ثالثية الرؤوس ، قم ابتداًء من صدرك مبد يدك حنو اخلـارج     

 . بشكٍل مستقيم حىت تتجاوز ردفك 
بعد ضربة ذراع كاملة ؛ أعد ذراعك إىل األمام برفع املرفق إىل األعلى فوق املاء ،                : لف اجلذع واملرفق     -٤

 قم بلف جذعك بشكٍل طفيف إلخراج الكتف والذراع إىل سطح املاء ، ويضطرك ولتسهيل هذه احلركة
التنفس إىل لف جذعك بنهاية الضربة ، وجيب أن تكون يدك عند ردفك ويدك األخرى ممدودةً فـوق                  
                   رأسك ، فيمكّنك هذا الوضع من لف عنقك قليالً لكي تتنفس بينما يبقى رأسك حتت املاء وهو أمـر

 ذلك أنه جيب إبقاء نصف الوجه حتت املاء أثناء التنفس ، والواقع أن إتقان التنفس من دون بغاية األمهية ،
 . رفع الرأس من املاء يعد اجلزء األصعب يف السباحة احلرة 

يتصرف اجلسد حتت املاء مثل امليزان ، فإن ارتفع الرأس فوق سطح املاء يغـوص           : أبق رأسك منخفضاً     -٥
دياً إىل مزيد من التراجع ومقلصاً من فعالية الضربة ، وتنص القاعدة الذهبية             اجلزء األسفل من اجلسد مؤ    

 . على جعل سطح املاء خيترق خط شعر الرأس أثناء االنزالق يف املاء 
  

إىل هنا نكون قد أينا مجيع التدريبات اليت سنقوم مبمارستها يف الربنامج ، وقد أخذنا اجلزء األول من هـذه                
 أكملنا بقية التدريبات والتمارين ، وبإذن       – الثامن   –بات يف العدد السابع ، ويف هذا العدد         التمارين والتدري 

اهللا وحوله وقوته سنبدأ يف جدول الربنامج ابتداًء من العدد القادم ، وإىل ذلك احلني نوصـيكم باالسـتعداد             
مثل هذه الربامج القوية بإذن اهللا      البدين وعدم مقاطعة التمارين والتدريبات حىت يكون اجلسم جاهزاً للبدء يف            
  .سبحانه وتعاىل ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 

  
 

فخالصة األمر؛ أن استهداف أمريكا للمنطقة      ) : توجيهات منهجية   ( قال الشيخ أسامة بن الدن يف حماضرة        
سحابة صيف عابرة، وإمنا هو هدف استراتيجي ال يغيب عن نظر  عموماً وتقسيم بالد احلرمني خصوصاً ليس

  .املاكرة السياسة األمريكية
ال شيء يذكر سوى زيـادة يف   العدواين؟ فماذا أعدت احلكومات يف املنطقة ملقاومة هذا اهلدف االستراتيجي

اهدين والتضييق على الدعاة وزراء الداخلية العرب املنتظم حملاربة ا الوالء للصليبيني، أضف إىل ذلك اجتماع
ــاء ــسها     والعلم ــن نف ــدفاع ع ــا لل ــة وإيقاظه ــه األم ــسعون لتنبي ــذين ي ــصادقني ال  .ال
ما يـسمى   أهداف هذه احلملة الصليبية اجلديدة يئة األجواء ومتهيد املنطقة بعد التقسيم لقيام وإن من أهم

  ... ) .بدولة إسرائيل الكربى



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢١  

لعسكري يف هذه احملطة الشعرية القصرية ، لكي تشحذَ األذهان وال متل            لعسكري يف هذه احملطة الشعرية القصرية ، لكي تشحذَ األذهان وال متل            كما عودناكم ، يتوقف برناجمنا ا     كما عودناكم ، يتوقف برناجمنا ا     
  ......، ولكي يالمس حداء اجلهاد آذان الشباب ، فيحدوهم إىل ميادين العمل ، ولكي يالمس حداء اجلهاد آذان الشباب ، فيحدوهم إىل ميادين العمل 

  
       

                                                                @@@   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  حدثيين أختـاه خـري حـديث      
   وتقـوى  يعشقون احلياة عـزاً   

  عبدوا اهللا وحـده دون شـرك      
  قالت األخت وهي تغضي حياء    

ــة اجل ــم فتي ــادإ ــاةٌ ه   أب
  بايعوا اهللا أن خيوضـوا املنايـا      
  غري أن األبـرار أذكـوا هليبـا       
  عشقوا احلـق واهتـدوا ـداه      

ــةً  ــوا اهللا غاي ــالذاًجعل    وم
   سـوي  هم يف احليـاة ـج     مه

   عزيـزٍ   وديـنٍ  يف محى دولـةٍ   
   وتزهـو  وتتيه األكوان فخـراً   

  قلت أختاه هل أتـاكم مغيـثٌ      
  وبالد تراجـع الكفـر عنـها      

   يف ربانـا قالت األخـت إـم   
  فتية العرب واهلدى قد تبـاروا      
  فاســـتجابوا هللا دون تـــواٍن

ــةٌ ــيهم مجعهــم ولكــنقل    ف
زادك اهللا وعيــاًقلــت أختــاه   

ـ  ملـا  الرجال عرفت قد   االتقين
   من يـدبر أمـراً     عن سياساتِ 

   جـيشٍ   كأم ألـف    ليثٍ لفأ
  قومك الصيد يا كرميـة قـومي      
  مجعتنا مواكـب الفـتح يومـاً      

  عن رجال من مشرق الشمس قاموا  
  وحبب اجلنـان واخللـد هـاموا      
  ولرب األرباب صـلوا وصـاموا     
  زاا يف ضحى النـهار احتـشام      

  التقـى رجـال كـرام      خوة يف إ
ــام  ــاة لئ ــم طغ ــصدى هل   فت
  حيـرق املعتـدي فـزاد الــضرام   
  وعلى العهد والطريـق اسـتقاموا     

 حيث عز   احلمى وطـاب   املقـام   
يتـــواله بالكتـــاب إمـــام  

   حيفظ العدل مـصحف  وحـسام   
   بــذكرها األيــام وتبــاهي

       من ديار اهلـادي عليـه الـسالم  
  يوم هان العـدى وعـز الـشآم       
       م يف محـى الكتـاب التـزامزا  
  مــذ  دعــاهم للملتقــى عــزام
  وعلى العهـد والوفـاء أقـاموا      
        من على الـذل واخلـىن ال ينـام  

   الكـالم  وعـف منـكِ   ،   ونقاًء
  يف محـاكم وقـد أمـيط اللثـام    

   واسـتبد الظـالم    جـن  كل ما 
  مـام اِحل فهم يـسري  يف ذرى زح  

ــوام  إن ــى أق ــاين إىل العل   دع
  وأذلــت زحوفنــا أعــالم  



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢٢  

  

  

   منهم يف املكرمـات حـديثٌ   عف
  عشقوا سـاحة اجلهـاد فهـاموا      
  بينــهم مهــة الرجــال تــسامت

   وتقــوىوقلـوب تفــيض حبـاً  
   قـد عـز فينـا لـواءً        يا جهاداً 
 يف محـاك عـاش عزيـزاً       كم فىت   

  تــصدى للغاصــبني ــاراً  ي
ــسامت  ــاد ت ــة اجله ــا أم إ  
ــاء ــضي عط ــاة مت ــة يف احلي   أم

 طْسوف ي وى الصغيف كل نـاد    ار   

  سـهام ء  رت يوم اللقـا   واستنا  
  حيث يزجو اهلوى وحيلو الغرام    

   جـسام   وتـضحيات  ، وإخاٌء
      ووجوه يشيع منـها ابتـسام  

   وسـنام  وهو يف الـدين ذروةٌ    
   ال يـضام   رافع الرأس شـاخماً   

      وهو يف عتمة الـدجى قـوام  
  قد زكى شيخها وعز الغـالم     
ــضام   ــة ال ت ــاء ومه   وإب

ـ    من محاها وتحراألصـنام  د   



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
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                                   @@@                           
  

 أفراد ٤ أطقم العملية  يتكون عددها على حسب حجم العملية ، لكن يكون عدد الطاقم الواحد من    :عددها  
  . ن على عدة أطقم  و فرد ولكنهم مقسم٣٠، فقد جتد جمموعة تنفيذ عدد أفرادها 

  ) . تنفيذ العمليات ( يوكل إليها من أوامر ومهمات عسكرية  تنفيذ كل ما: مهمتها 
   :صفات هذه اموعة 

الء ضروري ، ألم يتعرضون أكثـر مـن         الصرب وحتمل املشاق واملتاعب ، فالنفَس الطويلُ بالنسبِة هلؤ         -١
غريهم لعمليات الطلب واملطاردة ، فإذا عِلم جنود الطواغيت بأن هذا األخ مشارك يف عمليات قتل أو                 
اغتيال فقد يضغط على أقاربه أو يعتقلهم ويعذم ، ومع اتفاقنا على خسة ودناءة هذا الفعل الساقط إال               

يا أيها الذين آمنوا اصربوا     ( لضغوط ، وجيب عليه أن يصرب ويصابر        أنه جيب على األخ أن يتحمل هذه ا       
  ) . وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 

 . الشجاعة وعدم اخلوف من املنون ، والتوكل على اهللا  -٢
 . زهاقها يف سبيل اهللا  تدفعه إلاإلقدام والفدائية ، حبيث تكون لديه تلك الروح اليت -٣
 . بيل اهللا ويف سبيل دفع األذى عن إخوانه وبذل نفسه فداًء إلخوته روح التضحية يف س -٤
 .حسن التصرف وسرعة البديهة   -٥
 . واحلرص على السمع والطاعة يف املنشط واملكره  االنضباط واجلدية ،: مهم  -٦
 .  حازماً يف تنفيذ األمر مقتنعاً بشرعيته ، عازماً على تنفيذه بإذن اهللا ربه فيكون احلزم والعزم ،  -٧
 غدارات –مسدسات ( االحتراف يف استخدام األسلحة اخلفيفة ، وجيب أن يتقن مجيع األسلحة اخلفيفة          -٨

 ) .   بعض مضادات الدورع اخلفيفة - رشاشات –
 . القدرة على القتال القريب ، والقتل الصامت ، والضربات بالسكني  -٩
 . إجادة أعمال اهلجوم من تقدٍم واشتباٍك واحنياز  -١٠
ادة الدراجات النارية ، فالبد أن يكون على علٍم ومعرفٍة وقدرٍة على قيادة الدراجات النارية ، إجادة قي  -١١

 .ألا تفيد كثرياً وتدخل يف كثٍري من العمليات 
إجادة قيادة السيارات بأحجامها املختلفة ، والبد من االحتراف يف قيادا ، والقدرة على السري ـا                  -١٢

والقدرة على االشتباك   ) التفحيط  ( املناورات السريعة أو مايسمى بالعامية      بأقصى سرعة ، والقدرة على      
 .أثناء قيادة السيارة 

   .- بالنسبة لإلخوة الذين على السواحل –إجادة قيادة القوارب الشراعية  -١٣
إجادة قيادة الطائرات الشراعية واملدنية ، وهذا األمر على حسب املستطاع ، وقد انتـشرت بـرامج             -١٤

ية لتعليم الطريان ، وهي مفيدةٌ جداً يف هذا الباب ، وقد استفاد منها اإلخوة التسعة عشر الذين                  كمبيوتر



 



      
 







      

 

    



    رمحه اهللا  
    رمحه اهللا  
  

  

   
  ٢٤  

 أجهزة يسمى بعضها باحملاكي ،  كما توجد يف بعض الدولأسقطوا أبراج أمريكا نسأل اهللا أن يتقبلهم ،   
 وهذه الدورات متاحة للجميع وهو عبارة عن كابينة قيادة طائرة ، والتعلم فيه كالتعلم يف طائرة حقيقية ،

 . وإن كانت قد تعرضت لبعض التشديدات واإللغاءات بعد الغزوات املباركة 
  :نصائح وتنبيهات 

  . ها إال القيادة  ِقبِل القيادة ، واليعرف أعضاءََيتم اختيار هذه اموعة من -١
 . ر بعض ، حبيث أن الطاقم ال يعلم شيئاً عن اآلخعن  بعضها فصل اموعات -٢
 . على أن تكون االتصاالت بني القيادة وبني اموعات ، ال بني اموعات نفسها– بل يشدد –ينصح  -٣
وميارسون أعمـاهلم   ) وهذا يف بعض الظروف     ( من املهم أن يعيش أفراد هذه اموعة حيام الطبيعية           -٤

 . ويذهبون إىل سائر أعماهلم بصورة طبيعية 
 . لية كلما زاد جناحها ، ألن قلّة العدد تسهل السيطرة على اموعات كلما قلّ عدد أفراد اخل -٥
كلما ضِبطَ توقيت نقل املعلومات داخل اخللية ؛ متكنت هذه اخللية من تنفيذ العمل بنجاح بـإذن اهللا ،            -٦

، وجيب التوسط يف هذا األمر ، فال يعطى أفراد اخللية معلومات عن توقيت العملية قبلها بوقٍت طويـل              
ولكن يعطون معلومةً تفيد العمل وال تنفع الطواغيت يف حالة سقوط األخ ، حبيث جتعله هذه املعلومـة                 

 . يقوم باالستعداد الالزم للمهمة 
اإلقدام لدى أفراد هذه اموعة يعتبر سهالً ، والتنفيذ أسهل ، وذلك ألم موعودون بنصٍر أو شـهادٍة                  -٧

تباه إىل أمر االنسحاب ، وهو من أصعب األمور وأخطرها ، فعلى القيادة             بإذن اهللا ، ولكن البد من االن      
أن تدبر خطة االنسحاب لكل عملية وحتسب هلا حساباً جيداً ، وال يذهب يف العملية إال من البد مـن         
دخوله ، فيجب على القيادة أن تؤمن هلؤالء األفراد عملية االنسحاب وذلك الستمرار العمل اجلهـادي       

 . م يف عمليات أخرى بإذن اهللا وإدخاهل
 فمثالً   ، باإلجراءات األمنية املناسبة  ف أي فرٍد من أفراد الطاقم ، فعلى القيادة أن تقوم            إذا كُِشف أو عرِ    -٨

 . بإحلاقه باإلخوة يف اجلبال مثالً ، أو إرساله إىل منطقة أو مدينة أخرى  القيادة وم تق
  األسلحة املستخدمة يف املدن

 – الغـدارات    – الرشاشات   – البنادق   – املسدس   –السكني  ( ب أا أسلحة خفيفة ، وتبتدئ من        يف الغال 
  ) .  الصواريخ –مضادات الدروع والطائرات 

وتستخدم أيضاً السموم واملتفجرات ، كما أن لدى جمموعة التنفيذ القدرة على حتويل أي وسيلة مدنيـة إىل                 
اخلداعية مثالً ، وكمثل فكرة استخدام الطائرات املدنية يف احلـادي  وسيلة قتل فتاكة ، وذلك كمثل الشراك        

  . عشر من سبتمرب ، وكمثل جتهيز قنابل املولوتوف من مواد مدنية بسيطة 
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  االغتياالت
االغتياالت سنة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فقد أخرج البخاري رمحه اهللا من حديث الرباء بن عـازب          

 من األنصار، فأمر عليهم      إىل أيب رافع اليهودي رجاالً     صلى عليه وسلم  بعث رسول اهللا    :  قالرضي اهللا عنه    
وذكر احلديث وفيه أم اغتالوه مث بشروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك ، ويف          .. ) عبد اهللا بن عتيك   

من لكعـب بـن    ( : قال رسول اهللا : قال بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما  جابرصحيح البخاري أيضاً عن    
 حمرضاً ألصحابه على اغتياله فقام باملهمة حممد بن مسلمة رضي اهللا عنه     )  فإنه قد آذى اهللا ورسوله     األشرف،

  .  داود أنيس رضي اهللا عنه كما يف سنن أيب، كما أرسل الغتيال خالد اهلذيل عبداهللا بن 
  . وردع أمثاله عملية قتل مفاجئ ضد هدف معين ، للتخلص من أذاه : تعريفه 

  : أسباب االغتيال 
 ، فمثالً رجلٌ مرتد أو كافر يعتدي على حرمات الدين أو ميس الذات اإلهلية ، أو يؤلب الدافع العقائدي -١

  احلاخـام   فك اهللا أسـره    على قتال املسلمني ويؤازر من يقاتلهم فيجب اغتياله ، كما اغتال سيد نصري            
اليهودي كاهانا ، وكما اغتال أسود اإلسالم األربعة خالد اإلسالمبويل وعطا طايل وحسني عباس وعبد           

قـد  احلميد عبد العال الطاغوت اهلالك أنور اليهود ، وكاغتيال الصحفي اخلبيث فرج فودة قاتله اهللا ، و  
ستخبارايت ف رؤوس العفن اال   حلرمني من استهدا  يف كتائب ا  خوة  ن بعض العمليات اليت يقوم ا اإل      تكو

   .  يف هذا الباب  داخلةًداخل بالد احلرمني
 أو كحٍل   ، كاضطهاد فكر معين أو مذهب معين ، أو نشر فكٍر مضاٍد لفكر الدولة ،              الدافع السياسي    -٢

اغتيال عامل الذرة حيىي املشد الذي كان مسئوال عن الربنامج النووي       حدث يف    أخري يف لعبٍة سياسية كما    
 . لعراقي ا
، قد حتدث عملية اغتيال من أجل احلصول على املال ، أو أمور التنافس االقتصادي               الدافع االقتصادي    -٣

 . بني الشركات الكربى 
 شخص مريض نفسياً، فمثالً شخص لديه عقدة نفسية من النساء، أو من فئات معينة من         دوافع نفسية،  -٤

  . فرة فتجدهم يكثر فيهم القتل ألجل هذه األسبابالناس، وهذا األمر يكثر يف الدول الغربية الكا
 

  )طاقم االغتيال ( الشروط اليت جيب أن تتوفر يف عناصر عملية االغتيال 
  . القناعة التامة بشرعية العمل  -١
 . لياقة بدنية ومهارة قتالية عالية  -٢
 . إتقان أسلحة االغتيال واخلطف -٣
 . ل مع املتغريات واملفاجآت البد أن تتوفر فيهم سرعة البديهة والذكاء للتعام -٤
احلس األمين املرتفع، فالبد من احليطة واحلذر، وعدم احلديث يف أمور العمل العسكري مع األقربـاء أو           -٥

 .األصدقاء أو ااهدين
 .فتجد أن هذا األخ يفرح وحيمد اهللا على أن أوكل إليه مثل هذا األمر) الروح القتالية ( النفسية القتالية  -٦
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 .دوء األعصاب وعدم التسرع الشجاعة وه -٧
    خصائص عملية االغتيال

 :ة الثانية صالسرية التامة واليت عليها تبىن اخلصي -١
 .املفاجأة واملباغتة  -٢
 .السرعة واهلدوء يف التنفيذ ، سريع لكن هادئ يف التنفيذ والتركيز  -٣
 .الردع لكل من حارب اهللا ورسوله  -٤

   االغتيال  مراحل عملية 
البد عند حتديده من عرض جرائمه وحربه على اإلسالم واملسلمني لكي ( دقة حتديد اهلدف ب   :املرحلة األوىل   

 ) .يقتنع الطاقم بقتله 
 : مجع املعلومات الكافية عن هذا اهلدف ، وجتمع املعلومات اآلتية :املرحلة الثانية 

o  ا ورقمها (  سيارته - عنوان إقامته - صورة فوتوغرافية له - سنه -امسه ( معلومات شخصيةنوعها ولو
 صباحاً وعودته يف الثانية ظهراً مث خروجه ٨اعتياده اخلروج من مرتله :  برناجمه اليومي مثالً -) وموديلها 

فقد يكون له يوم يف األسبوع يتخفف فيه من حراسـته           (  برناجمه األسبوعي    -يف الرابعة عصراً وهكذا     
خنا وجمون فيهرب من حراسته ومرافقيه ليتـسىن لـه          ويهرب فيه من روتينه ، أو يكون مثالً صاحب          

 وهل هو مسلح - هل هو مدرب أم ال - أماكن قضاء العطلة -ارتكاب فواحشه ، فيتم اصطياده حينها 
وإن كان اجلواب بنعم فكم عدد حراسه وكيف هي ورديام وهـل   ( - هل عنده حراس أم ال   -أم ال   

  وهناك بعض األسئلة البد مـن طرحهـا          -ا هو تسليحهم    وم) أخويا  ( هم مدربون أم جمرد جمموعة      
 :خبصوص جمموعة احلراسة التابعة للهدف 

 ماذا يفعل طاقم احلراسة عند خروج اهلدف من البيت ؟ -١
 ماذا يفعل الطاقم عند نزول اهلدف من سيارته ؟ -٢
 أثناء السري من البيت إىل السيارة راجالً ما هو عمل طاقم احلراسة ؟ -٣
 يارة كيفية حركة موكب السيارة ؟أثناء سري الس -٤
 هل يقوم طاقم احلراسة بكسر للمراقبة أم ال ؟ -٥
 هل يقوم طاقم احلراسة بتغري الطريق بصفة يومية ؟ -٦
 كم هي عدد سيارات احلراسة ؟ -٧
 هل اهلدف يغري سيارته من سيارة إىل أخرى ؟ -٨
  ؟ماذا يفعل هذا الطاقم إذا اقتربت من سيارته دراجة نارية أو سيارة أخرى -٩

o      الطـابق    – البيت أو العمارة     - مربع البيت    - احلي   -العنوان بدقة   : ( معلومات عن البيت واملكان - 
 : مث بعد ذلك هناك بعض األسئلة املهمة املتعلقة باملنشأة أو املكان - الغرفة -الشقة 

 هل املكان له أسوار أم ال ؟  -١
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 هل هي مرتفعة ؟ -٢
٣- أو خارجية بالنسبة للمكان ؟ ؟ هل احلراسة داخليةاكم هي ارتفاعا  
 هل يوجد كامريات للحراسة ؟ -٤
  هل يوجد أسالك شائكة وهل هي مكهربة ؟ -٥
 كم عدد احلراسة وتسليحها وأنواع األسلحة لديها ؟ -٦
 هل لدى احلراس حس أمين مرتفع أم ال ؟ -٧
 هل يفتش احلراس املكان بالقيام بالدورية عليه ؟ -٨
 كيفية تعامل احلراس مع املارة ؟ -٩
 تعامل احلراس مع الزوار ؟كيفية  -١٠
 هل يفتش احلراس الداخلني واخلارجني ؟ -١١
 ما هي الكثافة العددية حول املكان ؟ -١٢
 ما هي الكثافة السكانية حول املكان ؟ -١٣
 ما هي املراكز األمنية القريبة من املكان وحتديد أماكن اخلطر لكي يتم حتييدها ؟ -١٤
  س ؟ما هي الطرق املؤدية من البيت إىل املكتب أو العك -١٥

o     الطـرق   -املسافة بني البيت وأماكن العمل أو املكان الذي سيتوجه إليه           : معلومات خط السري 
 الطـرق الفرعيـة حـىت الـيت ال          -حتديد أوقات الذهاب واإلياب     -املؤدية إىل البيت والعمل     

  هل تقْفَلُ  -يستخدمها اهلدف ألن طاقم التنفيذ قد يستخدمها يف عملية االقتراب أو االنسحاب             
 أمـاكن  - ذكر اجلسور اليت مير عليهـا  - و ما هي درجة اإلقفال -الطرق أثناء مروره أم ال ؟    

 ازدحام الطرق وأوقـات     - أو اليت ما تزال قيد اإلنشاء        -وقوف السيارات واألماكن املهجورة     
ا  ذكر كل ما هو موجود يف املنطقة واعتباره من املعلومات اخلام اليت قد تستفيد منـه                –الذروة  

  .القيادة أو طاقم التنفيذ يف وضع احلطة 
حتديد طريقة القتل أو حتديد طريقة التنفيذ ، اختيار طريقة التصفية واالغتيال على حـسب                : املرحلة الثالثة 

 - القتـل الـصامت      -املتفجرات  ( املعلومات املتوفرة من قبل جمموعة مجع املعلومات وقد تكون بواسطة             
  ) . وغريها -حة اخلفيفة  األسل- السموم -القنص 

 وضع اخلطة من قبل القيادة وتلقينها لألفراد ، البد يف هذه املرحلة على القيـادة أن تقـوم           :املرحلة الرابعة   
خلطة على ىت تتيقن القيادة أن األفراد حفظوا ا      بتبسيط الشرح وتلقني أفراد الطاقم اخلطة ، ومراجعتها معهم ح         

ى يف وضع اخلطة إمكانيات عناصر التنفيذ وقدرم البدنية واجلسمانية يف           أكمل وجه ، وكذلك البد أن يراع      
 .تنفيذ مثل هذه العمليات  
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 التدريب على تنفيذ اخلطة ، أيضاً يف هذه املرحلة ينبغي على القيادة توفري اجلو والظـروف           :املرحلة اخلامسة 
 لعناصر التنفيذ التأقلم على املبىن أو املكـان         واملكان املناسب املماثل ملكان تنفيذ املهمة األصلي ، حىت يتسىن         

 .  املقرر تصفية العدو فيه
 تنفيذ املهمة، ويراعى فيها االنتباه ألي طارئ حيدث ، وكذلك يراعى فيها حسن األداء ،             : املرحلة السادسة 

 .والسرعة يف تنفيذ املهمة مع الدقة يف التنفيذ 
  . من التأكد من طريقة االنسحاب والتدرب عليها   عملية االنسحاب ، والبد:املرحلة السابعة 

  وسائل االغتيال
 .القنص  -١
 .املتفجرات  -٢
 ) .السالح األبيض ( سالح املسافة القريبة  -٣
 .املسدسات  -٤
 ) . الغدارات ( الرشيشات  -٥
  

  أفضل أوقات االغتيال

 . اغتياله إذا كان العدو وحيداً وبعيداً عن املراقبة فهذا يعترب من أفضل األوقات لتصفيته و -١
 . الوقت الذي يكون فيه عند مرتله أو مكتبه حلاالت الضعف اليت يكون ا  -٢
 . وقت تأديته برناجمه الرياضي  -٣
 وعـدو اهللا  –فرج فودة كان خارجاً من مكتبه حني مت اغتياله    ( عند خروج اهلدف من مكتبه أو مرتله         -٤

 ) . نزار احلليب كان اغتياله قريباً من بيته 
 . ارته ، فإن نقاط الضعف يف هذه احلالة تكون واضحة نزوله من سي -٥
، مثالً جدوله لزيارة املنشئات أو افتتاح ) الروتني ( عندما يعلن اهلدف عن حتركاته اليومية أو األسبوعية         -٦

 .املؤسسات أو إقامة وإحياء األمسيات 
 . إذا كان اهلدف ال يتقيد بنظام احلماية املكلف حبمايته  -٧

 

   االغتيالأمنيات عملية
  . اختيار األشخاص الذين تكون هلم تلك القدرات اليت تؤهلهم ألداء املهمات اليت كٌلِّفوا ا  -١
 . تقسيم العملية إىل عدة مراحل ، ويعين أفراد كل مرحلة  -٢
واملقصود بالسواتر  )  سواتر موعة التنفيذ     –سواتر موعة مجع املعلومات     ( حتديد سواتر كل مرحلة      -٣

 . الغطاء األمين الذي يناسب الشخص وخيول له التواجد يف ذلك املكان : املدن يف حرب
 ).املعرفة على قدر احلاجة( التدريب اجليد احلازم على كل مرحلة من مراحل املهمة ، وتراعى هنا قاعدة  -٤
أي بعد  : حتديد طُرق التقدم ونقاط التجمع ، وحتديد طُرق االنسحاب وأخذ التمام ، ومعىن أخذ التمام       -٥

تنفيذ األفراد للمهمة البد للقيادة أن تقوم بالتأكد من سالمة اجلميع وذلك بأخذ إشارة معينة منهم قـد        
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تكون مرئية أو مسموعة أو خالف ذلك املهم أنه أمر متفق عليه من قَبل تنفيذ املهمة بني أعضاء اموعة 
 . األفراد بعد العملية معرفة مصري: وبني القيادة ويستفاد منه بالنسبة للقيادة 

وأعدوا هلم ما استطعتم من     ( األخذ جبميع األسباب املواتية واملتوفرة ، والتوكل على اهللا سبحانه وتعاىل             -٦
  . ) قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم 

 

  ملحوظات مهمة 
 حوله ، وحنن نعلـم أن       خلو اهلدف من حراسته أو قلة عدد احلراس       : ذكرنا يف أفضل أوقات االغتيال       -١

اهلدف قد يكون خالياً من احلراسة يف أوقات خمتلفة ترصد بواسطة جمموعة مجع املعلومات  ، فلذلك البد 
  . قصوى ودائمة االستعداد  ، وتكون على جاهزيةأن تكون جمموعة التنفيذ دائماً على أهبة 

 . لتنفيذ باإلجهاز عليه مباشرة  إذا كان اهلدف بدون حراسة وغري مسلح فينصح أن تقوم جمموعة ا -٢
 اليت قد  البد من ضرب أقوى وأخطر قوة لدى العدو ،– ومنها عمليات االغتيال –عند تنفيذ أي عملية  -٣

 وقد يعيقون ون قريبني من الطاقم   يكونقد  بعض حراس اهلدف    :  فمثالً   ،تشكل خطراً على طاقم التنفيذ      
 .  ألم أخطر أوالًاملهمة ، فنبدأ باألقرب فاألقرب تنفيذ 

 ) . برمي عدة طلقات وتكون يف الرأس ( البد من التأكد من اإلجهاز على اهلدف  -٤
يتم إال بعد اعتراض سيارة اهلدف       ، فالوقوف والرتول من السيارة ال         السيارة ميذ باستخدا  إذا كان التنف   -٥

 . دف وإيقافها ، فال يرتل أفراد التنفيذ من السيارة إال بعد اعتراض سيارة اهل
 أمتـار  ٥البد من أخذ االحتياط واحلذر يف إيقاف سيارة اهلدف ، حبيث جتعل بينك وبني سيارة اهلدف       -٦

وهذا أقلّ تقدير ، ألنك عندما تقتل السائق أو تضرب اإلطارات فستفقد السيارة توازا ورمبا تـصطدم   
 . بسيارتك أو دراجتك 

 ) .لئال حيدث تعارض يف النريان ( يداً عدم الرماية حىت تأخذ جمموعة التنفيذ أماكنها ج -٧
 –اغتياالت  ( ويف اخلتام نود أن نذكّر اإلخوة الكرام بأن التمارين والتدريبات اخلاصة بعمل جمموعة التنفيذ               

إىل آخره من التدريبات اخلاصة ؛ سيتم شـرحها يف مواضـعها مث   )  حترير رهائن واقتحام سجون   –خطف  
 قـدر   –عدد الطلقـات    (  على شكل جدول للتمارين موضح فيه كلٌ من          -اراً   اختص –ستلْحق بإذن اهللا    

  .بإذن اهللا تعاىل ) اخل ..  املالحظات الرئيسية – الكيفية –املسافة 
وأيضاً نود أن ننبه على موضوع مهم وهو تذكري اإلخوة الذين يودون أن يطبقوا هذه الربامج ويتابعوها معنا                  

وإرساهلا لنا لكـي نقـوم      ) التخطيط للعمليات   ( بكتابة مشاريعهم وخططهم    على أرض الواقع أن يقوموا      
  : بفرزها واختيار األصلح منها للنشر والتعقيب عليه وإبداء املالحظات ، وهذا على الربيد التايل 

hostnow.biz@sout  
ى سرية العمل   مع مالحظة عدم تسمية األماكن اليت سيقوم األخ باستهدافها يف خطته ، وذلك للمحافظة عل              

 . وضمان جناحه بإذن اهللا تعاىل ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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يستطيع اإلنسان العيش لفترة طويلة بدون املاء ، ويف         املاء من أهم متطلبات املقاتل يف الظروف الصعبة ، وال           
املناطق احلارة يفقد االنسان كمية كبرية من املاء عن طريق التعرق ، وحىت يف املناطق الباردة حيتاج اإلنـسان      

 لتر يومياً من املاء على األقل وذلك للمحافظة على الفعالية ، علماً بأن أكثر من ثالثة أرباع اجلـسم                    ٢إىل  
ون من السوائل ، ويفقد اجلسم السوائل نتيجةً للحرارة والربودة والضغوط واإلجهاد ، وللعمل بكفـاءة                مك

جيب تعويض ما يفقده اجلسم من السوائل ، ولذلك فإن من أول وأهم األهداف للبقاء تأمني كمية كافية من               
  . املاء 

  

  مصادر املياه 
  

تفاوتة ، واجلدول التايل يوضح األماكن احملتملة لوجود املياه         يوجد يف مجيع البيئات كميات من املياه بنسب م        
  : يف البيئات املختلفة ، كما أنه يوضح كيفية جعل املياه صاحلةً للشرب 

  مالحظات  كيفية احلصول على املاء  مصادر املياه  البيئة 

  باإلذابة والتصفية  الثلج واجلليد  املناطق الباردة

ال تأكـل الــثلج وال  * 
 فأكـل الـثلج     اجلليد ، 

واجلليد خيفض درجـة    
احلرارة ويسبب جفافـاً    

  . أكثر 
نــسبة نقــاء الــثلج * 

واجلليد تساوي نـسبة    
  . نقاء املاء الذي كوما 

جليد البحار رمـادي    * 
اللون أو غري صـايف ،      
وعادةً مايكون ماحلاً فال    
يستخدم بـدون إزالـة     
امللح ، أمـا ذو اللـون       
الصايف واملائل إىل الزرقة    

  ه قليل امللح فإن
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التشرب مياه البحر   استخدام مواد إزالة امللح  ماء البحر
  بدون إزالة امللح

ــح يف *   امجعه بأي وسيلة ممكنة  ماء األمطار ــع املل إذا جتم
األوعية املستخدمة جلمع   

  .املاء فاغسله مباء البحر 
القليل من امللح بعـد     * 

  .  الغسل ال يضر 

  يف البحر

 مالحظات املناطق   نفس    جليد البحر
  . الباردة 

  األرض  على الشاطئ

احفر حفرة عميقة حبيث    
تتجمع املياه يف أسفلها ،     
أحضر بعض الـصخور    
احملماة وقم بإلقائهـا يف     
املــاء وامجــع البخــار 
املتكون بواسطة قطعـة    
ــصرها   ــاش مث اع قم

  .  للحصول على املاء 

إذا توفر : طريقة أخرى 
لك وعاء فقم مبلئه من 

بحر ، وأشعل النار ماء ال
حتته مث امجع البخار 
  .للحصول على املاء 

  : األرض   الصحراء 
يف الوديان واملنـاطق     •

 . املنخفضة 
يف أســفل ضــفاف  •

 . األار اجلافة 
يف أسفل اجلـدران     •

 . الصخرية 
يف أول اخنفاض بعد     •

أول كثيب يتكـون    
عند حبريات الصحراء   

 . اجلافة 

احفر حفرة عميقة 
  تسمح للمياه بالتجمع

يف سلسلة الكثبان الرملية 
أي وجود للماء يكون : 

حتت أرضية الوادي على 
  .أطراف الكثبان 
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يف أي مكان يكـون      •
  . فيه نبات 

  

  نبات الصبار

قم بقص قمة الصبار مث     
  . اعصر اللب 

ال تأكل لب   : مالحظة  
النبتة ، ولكن قم مبـص      

  . ن اللب فقط السائل م

القص خـالل نبـات     
الصبار شائك ويستغرق   
وقتاً ، حيث جيب جتاوز     
الشوك القوي الكبري مث    
القطع من خالل القشرة    

  . السميكة 

االخنفاضات واحلفر يف 
  الصخور

مياه األمطار قد تتجمع      
يف أحواض أو تتـسرب     
داخل الشقوق أو تتجمع 

  . يف احلفر الصخرية 

  الشقوق الصخرية

 بإدخال أنبوب مرن    قم
يف الشق وقم بشفط املاء     
، وإذا كان الشق كبرياً     
فيمكن إخـراج املـاء     

  . باستخدام أي وعاء 

  

  الصخور املسامية
قم بإدخال أنبوب مرن 
يف الشقوق وقم بشفط 

  . املاء 

  

تكثيف البخار على 
  املعادن

استخدم قطعـة مـاء     
المتصاص املتجمع ، مث    
اعصر القماش للحصول   

  . املاء على 

  

ــروق يف درجــات  الف
احلرارة بني الليل والنهار    
تؤدي إىل تكثيف البخار    

  . على األسطح املعدنية 
  

  : فيما يلي بعض العالمات اليت تعني على إجياد املاء يف البيئات الصحراوية 
  . مجيع آثار السري تؤدي إىل املياه ، فحاول متابعة آثار احلركة أو السري  -١
 . آثار املخيمات  -٢
 . آثار الطيور  -٣
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 . األرض املدعوسة قد تدل على املمرات وبالتايل مناطق املياه  -٤
 . أسراب الطيور عادةً ما حتوم فوق أماكن املياه  -٥
وبعض أنواع الطيور تذهب ملناطق املياه يف أوقات حمددة مثل الشروق أو الغروب ويكون طرياـا                 -٦

 . سريع وقرب سطح األرض 
 .  املساء أو الصباح قد تدل على املاء آثار الطيور وأصواا يف -٧

  

  !!حتذير 
  : ال تقم بتعويض نقص املاء بشرب السوائل املوجودة يف اجلدول التايل 

  

  التعليق  السائل
  تسبب اجلفاف وعدم القدرة على التفكري السليم    املواد الكحولية 

  %٢حيتوي على مواد فاسدة ، ونسبة ملوحته   البول

ماحل ، ويعترب غذاًء وبالتايل حيتاج إىل سوائل أكثر   لدما
  هلضمه ، كما أنه قد يؤدي إىل انتقال األمراض 

  ماء البحر 
، وحيتاج اجلسم إىل لترين من % ٤نسبة ملوحته 

املاء العذب للتخلص من آثار شرب لتر واحد من 
  ماء البحر املاحل 
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   هـ٥٨٦وقنابل املولوتوف يف حصار عكا 
أكثر التطور الفين يف آالت احلياة لدى اإلنسان هو ما يكون يف آلة احلرب ، أو ألجل احلرب ، وهذا هو ما 

 يتجزأ من النشاط البشري واحلياة اإلنسانية ، وهي كان قدميا ، وما يكون اليوم ، وال عجب فاحلرب جزء ال
ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعٍض ﴿: سنة كونية جعل اهللا فيها مصاحل عظيمة كما ذكر بعضها يف كتابه 

  .﴾لفسدت األرض
 الثابتة ولو نظرنا يف آلة احلرب لدى اإلنسان منذ القدم لوجدنا منها اآلالت املنقولة املتحركة ، ومنها الوسائل

مثل اخلنادق واحلصون والقالع واألسوار العظيمة وحنوها ، فأما اجلانب املنقول فقد اقتصر يف العصور القدمية 
على اإلنسان وما حيمله من سالح ، والدواب اليت يركبها ويستعملها يف القتال ، إال يف البحر حيث استعمل 

 السفن احلربية أكرب آلٍة حربية متنقّلة استخدمها اإلنسان إىل املراكب والسفن احلربية يف القتال ، وميكن اعتبار
  .ما قبل العصور احلديثة

والذي ينظر يف التاريخ العسكري يلحظ مسألة التطور الفين يف الوسائل احلربية جبالء ، ومن ذلك ما تقدم 
  .معنا يف حصار عكا الذي سنتناول هذا اليوم جانبا من جوانبه

ارهم لعكا السفن احلربية العظيمة اليت كانت مزودة بأبراٍج مكونٍة من طوابق متعددة استخدم الروم يف حص
حتمل اجلنود بأسلحتهم ، وكان هلا الدور األكرب يف إحكام احلصار على مدينة عكَّا احلصينة ، لسيطرا على 

، وفيه كانت أيام كثريةٌ من أيام  جماالً عظيما لطراد املقاتلني واملعارك احلامسة -كان وما يزال-البحر ، والبحر 
  .اإلسالم ، كذات الصواري وذات السالسل وتدمري املدمرة كول ، وضرب ناقلة النفط الفرنسية وغريها

م ، وال جتدي وسائلهم فيها شيئًا ، اشتد حيطمن هذه اآلالت العسكرية الضخمة اليت ت باملسلمني الكرب 
تأثِريها امليداينِّورمبا كان هلا من األثر املعنوي والنفسي أضعاف .  

العتاد العسكري الضخم : ويف مثل هذا املوضع تربز أمهية املضادات ، فإنَّ من أكرب عناصر القوة العسكرية 
الذي ميكن تنقّله سواء على البحر كما كان قدميا ، أو يف الرب واجلو مما حدث يف هذه العصور من الطائرات 

  .دبابات واآللياتواملدرعات وال
واملضادات هي السالح الذي يعطِّل هذه القوة اليت يعتمد عليها العدو ، وخيرجها من ميدان املعركة ، وحال 
املضادات مع العتاد العسكري الذي تستهدفه كحال رجال العصابات مع القوات النظامية ، فهي أسلحة 

  . أنها تعطب أسلحة معقّدة غالية التكاليف معقَّدة التركيبخفيفة رخيصة التكلفة بسيطة التركيب ، إالَّ
ومن أشهر املضادات قذائف اآلر يب جي اليت تستهدف املدرعات واآلليات العسكرية وتتمكّن بإذن اهللا من 

يستطيع تدمريها وإعطاا ، وحتى الدبابات املتطورة والتدريع الذي زعموا يف بداية إنتاجه أنَّ اآلر يب جي ال 
  .لليدين وللفِمتعطيله اتضح أنَّ فيها نقاط ضعف إذا أصابتها القذيفة فـ
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ويذكر أنَّ االحتاد السوفييت ندم على تصنيع اآلر يب جي ، بعد أن كبده خسائر باهظةً ال ميكن تعويضها ، 
وال ! بان دبابتنيوقذيفتان يعط! فهي قذيفةُ آر يب جي بعشرات الدوالرات تعطب دبابة مبائة مليون دوالر

مناسبة بني حجم اخلسارة واهود أو التكلفة اليت أمكن ا حتقيق هذه اخلسارة ، والواقع أنَّ املضادات عموما 
واآلر يب جي خصوصا نعمةٌ ساقها اهللا إىل مقاتلي العصابات الذين ال ميلكون آليات أو دبابات خيشون عليها 

  .أنواع اآلليات اليت ال يستغين عنها ، وال جيدون هدفًا أمثل منهامن املضادات ، وميلك عدوهم 
 اليت عرض ااهدون يف بدر الرياض مناذج منها ، وهي مضادات فعالة ضد ٧ومن املضادات صواريخ سام 

املروحيات ، وال يعيبها بعض حاالت الفشل حني استخدمت ضد طائرات نفَّاثة ، ومع ذلك فقد ذكر 
  .٧ااهدون يف الشيشان حاالٍت كثرية أمكن فيها إسقاط طائرات نفَّاثة متطورة بصواريخ سام 

ومن أسلحة املضادات ما يف موضوعنا هنا ، وهو النفط الذي استخدم يف حصار عكَّا ، فقد متكّن املسلمون 
 ابتكرها ااهد املسلم وسيأيت  صليبية ، وختلّصوا من شرها به ، وذلك بالتركيبة اليت)بطشة(به من إعطاب 

  .بعد قليل ذكر قصته
 ، خاصة إذا احصار عكَّا ، بينت أمهّية املضادات وأمهية التفكري والعمل واإلعداد لتصنيعهوهذه احلادثة يف 

عرف ما لدى العدو ، وعرفت طريقته يف التحصني هلدفه ، إذ لكل باٍب مغلٍق مفتاح ، ولكل حصن طريق ، 
  . مدرٍع نقطة ضعفولكلِّ

أربع طبقات األوىل من اخلشب والثانية من وكانت من ، ملا حوصر املسلمون يف عكَّا بتلك السفن احلربية 
 ، واشتد الكرب عليهم وعظم األمر النازل م ، جاء اهللا بشاب رصاص والثالثة من حديد والرابعة من حناس

مولعاً جبمع آالت النفاطني ، وحتصيل ") : الكامل(ثري يف موهوٍب من أهل دمشق ، كان كما يقول ابن األ
  ". فكان من يعرفه يلومه على ذلك وينكره عليه: "وكعادة من جهل الشيء فعاداه " عقاقري تقوي عمل النار

يف ذلك الوقت ، وكان هذا الشاب يهوى هذه ) مضادات البارجات(والنفط كان هو السالح املستخدم يف 
ء به اهللا عز وجل ، فكان حصار عكَّا وهو يف عكَّا ملا أراد اهللا من هزمية الكافرين ، وقد عمل الصنعة وجا

  .النفَّاطون ما استطاعوا إلحراق تلك السفينة الصليبية فعجزوا حىت جاء هذا الشاب
ها تذكِّرنا أيضات ، فإنا بأمهية النفط وإذا كانت هذه القصة تلفت النظر إىل األمهية العسكرية للمضاد

املستخدم يف ذلك املضاد ، واملشتقَّات النفطية اليوم تستعمل فيما يسمى بقنابل املولوتوف ، اليت تقوم فكرا 
مادة سريعة االشتعال ، ومادة بطيئة االشتعال إضافة إىل خاصة االنكماش عند : على اخللط بني مادتني 

سام ، فيكون لألوىل شرارة االحتراق األوىل ، وللثانية استمرار اشتعال االحتراق مما يؤدي إىل التصاقها باألج
وحتصيل عقاقري تقوي عمل النار ، فإنَّ : النار بعد التصاقها باهلدف ، ولعل هذه الفكرة هي املرادة بقوهلم 

كما هي فكرة  شدة احلرارة ال تؤثر كثريا إذا انطفأت النار سريعا ، وإنما تؤثر بتطويل مدة االشتعال
  .املولوتوف

ولو نظرنا إىل تلك األبراج املستهدفة بالنفط يف حصار عكا ، لوجدنا أا مطلية مبواد متنع االشتعال ، وهذه 
املواد تكون طبقة فوق جسم الربج حتترق النار وتنطفئ وهي مل تتجاوز تلك الطبقة ، فما عمل عليه ذلك 
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شيئًا يطيل أمد االحتراق ، ويساعد على علوق النار بالربج سريعا ، الشاب واهللا أعلم ، هو أن خيلط بالنار 
  .وهذا هو املولوتوف

واملولوتوف من أسهل األسلحة تصنيعا ، وبالنسبة إىل فعاليته الكبرية فيمكننا اعتباره أسهل األسلحة الفعالة 
البرتين مع الفلني ، ويتميز هذا : اته تصنيعا ، فإنه عبارة عن خليٍط من مادتني أو ثالث ، ومن أسهل تركيب

بسهولة جتربته حيث ال حيدث أصوات انفجاراٍت ، فيمكن أن جيرب ولو قريبا من املناطق السكنية : السالح 
، وبتوفر مواده اليت ال ميكن حماصرا ومنع استريادها وليس هلا تكلفة تذكر بل احلصول عليها أسهل من 

ة يف سيطرة األنظمة الطاغوتية ، كما ميتاز بفعاليته الكبرية ضد األفراد ، وضد احلصول على رصاصٍة واحد
  . اآلليات العسكرية اليت تعلق ا النار بسهولة

 شعل املقاتل الناروضع اخلليط املذكور يف زجاجة سهلة الكسر ويوصل فيه فتيل من قماٍش عادي ، حبيثُ يوي
  . داخل والذي ينتشر عندما تنكسر الزجاجة ويعلق مبا يصل إليه وحيرقه يف الفتيل لتصل إىل اخلليط يف ال

نسأل اهللا أن ميكننا من رقاب الصليبيني واملرتدين ، ويرزقنا اإلثخان يف أعداء الدين ، وصلى اهللا وسلم على 
  .عبده ورسوله حممد ، وعلى آله وصحبه والتابعني

  
  

  
 

قلوم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على  نات، واملسلمني واملسلمات، وألف بنياللهم اغفر للمؤمنني واملؤم
الظلمات إىل النـور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها  عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السالم، وأخرجهم من

ها، ، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنني ا عليك، قابلي وأبصارهم ما أبقيتهم وما بـطن، وبارك هلم يف أمساعهم
احلق الـذي    اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك املؤمنني، وأظهر اهلدي ودين  ، عليهم يا رب العاملني وأمتمها

، الذين يصدون عن  الكفار واملنافقني  اللهم عذب . بعثت به نبينا حممدا صلى اهللا عليه وسلم على الدين كله
، واجعل تـدمريهم يف      ، وشتت بني قلوم    لمتهمالف ك  خ  اللهم  ، سبيلك ويبدلون دينك ويعادون املؤمنني    

 اللهم جمـري    ،   اللهم أنزل م بأسك الذي ال يرد عن القوم ارمني  ، السوء ؛ وأدر عليهم دائرة تدبريهم
،  علينا  ربنا أعنا وال تعن      ،  ، وانصرنا عليهم   ، اهزمهم وزلزهلم   ، وهازم األحزاب   ومرتل الكتاب  ، السحاب

   ،  وانصرنا على من بغي علينا     ، ، واهدنا ويسر اهلدي لنا     ، وامكر لنا وال متكر علينا      ال تنصر علينا  وانصرنا و 
، حجتنا ، وثبت  ، واغسل حوبتنا ربنا تقبل توبتنا ،  منيبني ربنا اجعلنا لك شاكرين مطاوعني خمبتني أواهني

   ) .  واسلل سخائم صدورنا ، واهد قلوبنا؛ وسدد ألسنتنا
  :خ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا قال شي

.   ، وله شرح عظـيم  الدنيا واآلخرة ، وهو من أمجع األدعية خبري ، وصححه ي بلفظ إفرادمذهذا رواه الترو
  .  من رسالة شيخ اإلسالم إىل أصحابه وهو يف حبس اإلسكندرية– كتاب اجلهاد –الفتاوى 
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  اإلشاعة
 هي اصطالح يطلق على رأي أو قصة أو خرب مطروح كي يؤمن به من يسمعه ، وينتقل عادة من                    :تعريفها  

  . لكلمات الشفهية دون أن يتطلب ذلك أدىن مستوى من الربهان والدليلشخص إىل آخر عن طريق ا
   أمثلة من اإلشاعة يف القرآن

 لكم بل هو خري     اًا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شر      إن الذين جاءو   : ( يقول اهللا تعاىل   ،   حادثة اإلفك  -١
  . ) لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من اإلمث والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم

إن ل أفوما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرس: (  يقول اهللا تعاىل ،    يف أحد  إشاعة مقتل الرسول     -٢
  . )  وسيجزي اهللا الشاكرين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئاً

  طرق انتقال اإلشاعات: أوالً 
  .  عن طريق الناس مع بعضهم البعض-١
  .  عن طريق وسائل اإلعالم اليت تروج ذلك-٢

  اإلشاعةانتشار شروط : ثانياً 
اخنفاض أسعار املطاط يف الربازيـل ال يهـم         (لكي تنشر بني الناس فالبد أن مهم يف حيام          :   األمهية -١

  . ) املصريني مثالً
اخلرب قابل للصحة والكذب     وليس إشاعة و   اًإذا مت معرفة مصدرها ووسيلة نقلها ستصبح خرب       :   الغموض -٢

  . أما اإلشاعة فالبد من تصديقها فقط
  مراحل اإلشاعة: ثالثاً 
  . إعداد ذهن املتلقي للفكرة عن طريق وضوحها وبساطتها بدون تفاصيل كثرية:   إعداد الذهن-١
  . تعطي بعض التفصيالت ذات األمهية للمتلقي:   مرحلة احلدة-٢
  . زء من الشخص يروج هلا وينفعل معهااإلشاعة ج:   مرحلة االستيعاب-٣

  . يفضل مرور يوم أو يومني بني كل مرحلة لكي يتم هلا النجاح
  تصنيف اإلشاعة: اً رابع
  :  حسب معيار الزمن-أ
  تستهدف  بسرية وتنتهي بأن متر على كل الناس ودائماً        تروج ببطء ويتناقلها الناس مهساً    :   إشاعة زاحفة  -١

  .  حتتوي على قصص زائفة لعرقلة اإلنتاج والتثبيط واإلحباطحياناًاملسؤولني يف النظام وأ
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    رمحه اهللا  
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تروج بعنف وتغطي مساحات كبرية من البشر يف وقت قصري مثل اإلشاعات عن االنتصار :   إشاعة عنيفة-٢
  . يف املعارك لرفع الروح املعنوية مث ال تلبث أن ختتفي هذه اإلشاعات

  .  ختتفي مث تنتشر عندما تتهيأ هلا الظروف مرة أخرىشبيهة بالزاحفة ولكن:   إشاعة غائصة-٣
  :  حسب معيار الدوافع-ب
  . تعرب عن أمل مؤقت للشخص املروج هلا:   إشاعة األمل-١
  . غزوة أحديف تعرب عن خوف من الشخص املروج هلا مثل إشاعة مقتل الرسول :   إشاعة اخلوف-٢
ية من املروج هلا ضد شخص ما أو نظام أو هيئـة مثـل              تعرب عن حقد وكراه   :   إشاعة احلقد والكراهية   -٣

  . إشاعة حادثة اإلفك
  استخدامات اإلشاعة:  خامساً

  . غزوة أحديف مثل إشاعة مقتل الرسول :  اخلصميف عضد ت تستخدم لتف -١
ا ال الناس بإشاعة ما لتفويت حقيقة معينة قد تسبب مشاكل كبرية إذا انتبه هلغإش:   تستخدم كساتر واقي-٢

  . كواقيهنا فتستخدم ، الناس 
مثل إشاعة مقتل البكوش من طرف ليبيا مث قامت مصر بـإجراء مقـابالت              :  عم تستخدم اإلشاعة كطُ   -٣

  . صحفية معه يف القاهرة بعد فشل احملاولة
وينبغي أن يسبق الشغب إشاعة لتحفيز الناس ..  يف مصر حادثة األمن املركزي:   تستخدم إلثارة الشغب -٤
  . اًهم منحئ إشاعة بتكرمي القائمني به وإعطاثناء الشغب إشاعة لتقوية الشغب وبعد الشغبوأ
  .  تستخدم للحط من مكانة مصادر األخبار األخرى-٥

  مقاومة اإلشاعة:  سادساً
)  إرهاب - تدمري - نسف - سرقة - ب -قتل (ميكن لإلشاعة أن تسبب الكثري من أعمال التخريب والعنف          

  . سالم واملسلمنيصدي هلا إذا كانت ضد اإلي التلذا ينبغ
  :  اإلجراءات اجلماعية-أ
   . ) انترنت –  صحف- معارض- لقاءات-ندوات ( عرض احلقائق على أوسع مدى ممكن -١
  .  خلق روح الترابط والتعاون والتماسك بني اتمع واجلماعات والتنظيم-٢
   .) ي وتربويتوجيه معنو ( رفع قوة استعداد اتمع الذهنية -٣
   . ) فتبينوا أإن جاءكم فاسق بنب : ( نشر الوعي الديين بني أفراد اتمع والتنظيم قال اهللا تعاىل-٤
  :  اإلجراءات الفردية- ب
  . طالع على احلقائق من مصادرها فور مساع اخلرب اال-١
  .  اقتفاء أثر اإلشاعة ومعرفة جذورها ومصدرها والتعامل مع املصدر مباشرة-٢
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لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفـسهم       : (  قال اهللا تعاىل  ..   عدم ترويج اإلشاعة أو ترديدها     -٣
ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم ذا سـبحانك       : (  وقال اهللا تعاىل  )   وقالوا هذا إفك مبني    خرياً

   . ) هذا تان عظيم
  . المية ترسيخ قيم الدين والتربية اإلس-٤

  مالحظات على اإلشاعة
  .من احلقيقة% ١٥ا نسبة 

  

  الدعاية
هي أي حماولة أو حركة منظمة لتداول املعلومات املعينة بغرض ترك أثر معني أو نشر فكرة لتوصيلها إىل أكرب       

  . عدد من األفراد للتأثري على أفكارهم وعواطفهم مبا خيدم الغرض الذي نظمت من أجله
   ريخالدعاية يف التا

وكذلك يف اجلاهلية كان للعرب سوق يـسمى        ،  ة للدين   وهي فن من فنون التوجيه استخدمها الرسل للدع       
  سوق عكاظ مبثابة سوق دعائي حيضر إليه الناس ليشهدوا الشعر واخلطب وكانت القبيلة إذا وجد هلا داعيـة         

  . تفرح به وحتتفل بيوم ميالده)  خطيب أو شاعر (
إىل امللوك واألمراء يدعوهم فيها بدعاية اإلسالم       )  رسائل ( مكاتبات   رسال النيب    وقد جتلت الدعاية بإ    -

 مجيع امللوك يف عهده ومنهم على سبيل املثال ال احلصر كتابه إىل النجاشي ملك احلبـشة وإىل     فقد راسل   
  . اخل... ملك فارس وإىل قيصر ملك الرومىاملقوقس ملك مصر وإىل كسر

يب عزة الشاعر وإغراءه بتحريض القبائل ضد املسلمني فقام أبو عزة بتحريض القبائـل               اختيار املشركني أل   -
  . همتظيبأشعاره اليت كانت تذكي حف

ـ و ويف غزوة محراء األسد أمجع املشرك      - فة أن على أن مييلوا على املسلمني مرة أخرى بعد أحد ليستأصلوا ش
 دعائية عنيفـة  اًكان من أحالف املسلمني فشن عليهم حرب     و" اعيأبو معبد اخلز   "املسلمني يف املدينة فقابلهم     

قد اجتمع معه مـن     ،    خرج يف أصحابه يطلبكم يف مجع مل أر مثله قط يتحرقون عليكم حترقاً              بأن حممداً 
فخـارت  ، كان ختلف عنه يف يومكم وندموا على ما ضيعوا فيهم من احلنق عليكم شيء مل أر مثلـه قـط             

  . عزائمهم ورجعوا
 املنافقون فريضة الدعاية ضد املسلمني وعلى رأسهم عبد اهللا بن أيب بن سلول وكانت هذه احلـرب                   حتمل -

 من أم املؤمنني زينـب       وذلك حينما تزوج     متس نواحي األخالق والتقاليد وتستهدف شخصية النيب        
 حليلة املتـبىن  العرب يعتقدون حرمة    وكان  ،    رسول اهللا    تبىن بعد أن طلقها زيد بن حارثة م       بنت جحش 

 فرتل القرآن يفضحهم يف سورة األحزاب ويعريهم ويكـشف          فأثاروا الشبهات بدعايتهم حول الرسول      
  . زيفهم
  أهداف الدعاية:  أوالً
  :  ، ومنها  حتقيق أغراض استراتيجية يف حالة السلم-أ
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    رمحه اهللا  
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  . بث األفكار اليت ختدم أهداف اجلماعة احليوية-١
  . ة وتوجيه أفكارهم لإلبداع لصاحل اجلماعة رفع معنويات أفراد اجلماع-٢
  .  حماولة كسب تأييد وحتييد ألفراد النظام-٣
  .  بث الفرقة والشتات والرعب والتذمر بني أفراد النظام-٤
  .  كسب التأييد والرأي العام-٥
  :  ، ومنها  حتقيق أغراض استراتيجية يف حالة احلرب-ب
   . )  على اجلماعة-على العدو (النصر  التشكيك يف قدرة النظام على حتقيق -١
  .  بث الرعب يف قلوب العدو-٢
  .  العمل على حث أفراد اتمع على محل السالح والدفاع عن دينهم وتبين قضاياه-٣
  .  التأثري على الكيانات احملايدة وإظهار عدالة القضية اليت تقاتل من أجلها-٤
  . ت يف املواجهة مع اجلماعة إضعاف روح النظام املعنوية حبيث ال يثب-٥

  أنواع الدعاية:  ثانياً
تتحمل الدولة اليت تصدرها كافة مسؤولياا وما يترتب عليها      و  ، هي الدعاية املكشوفة   :  الدعاية البيضاء  -١
 إذاعة الـوطن    - إذاعة موسكو  -إذاعة صوت أمريكا   (وتستخدم الدولة مجيع وسائل إعالمها لنشرها مثل        ،  

  . ..)العريب ببغداد
هي الدعاية املستقرة تقوم على نشاط املخابرات السرية ال تكشف عن مواقعهـا وال               :  الدعاية السوداء  -٢

  جماهدي أفغانستان- صوت الكويت ( ما تستخدمها حركات األقلية مثل مصادرها وتنمو بطرق سرية وغالباً
  . )  حركة جماهدي سوريا-
حقيقتها أا موجهة خلدمـة      يف ، ال ختشى من كشف املصادر    ولعامل  هي الغالبة يف ا    :  الدعاية الرمادية  -٣

   . )  إذاعة الـ يب يب سي-إذاعة مونت كارلو (أهداف غري معلنة مثل 
  ةالتخطيط لعملية الدعاي:  ثالثاً
  .  يعتمد على معلومات دقيقة يستخدم فيها مجيع مصادر املعلومات السرية والعلنية-١
  : مل التخطيط الدعائي ويش-٢
  .  الفهم الصحيح للدعاية-أ
  .  حتديد الوسيلة املناسبة هلا-ب
  .  حتديد األسلوب املناسب-جـ
  .  االستفادة من املختصني يف علم النفس-د

  وسائل نشر الدعاية:  رابعاً
  .  اإلذاعة والتليفزيون-١
  . واإلنترنت   الصحف واالت-٢
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  .  املعارض واحملاضرات-٣
  .  املسرح-٤
  . ية وغري الرمسية الزيارات الرمس-٥

  أساليب الدعاية:  خامساً
  . أسلوب التكرار-١
  .  أسلوب الوعظ واإلرشاد-٢
  .  أسلوب االستعطاف-٣
  . واألهازيج  أسلوب النشيد-٤
  .  أسلوب الشعارات-٥
  .  أسلوب النكت-٦

  اإلجراءات الوقائية حملاربة الدعاية:  سادساً
  :  بالنسبة للعمل العلين-أ
   . ) شغل أفكارهم بالعمل وعدم الفراغ (اد لصاحل اجلماعة  توجيه األفر-١
  .  تبصري األفراد بأهداف العدو وتوحيد جهودهم حملاربة خططه الدعائية-٢
   . ) النظام ( عدم ترويج األفراد إلشاعات ودعايات العدو -٣
  .  عرض احلقائق على أفراد الشعب مبا يكذب دعايات النظام-٤
  . فراد الشعب واجلماعة من خالل اللجنة االجتماعية تعميق الثقة بني أ-٥
  .  منع تسرب أي معلومات للعدو مهما كانت بسيطة وعدمية الفائدة-٦
  .  نشر تعاليم رد الدعاية الكاذبة من أصول املنهج اإلسالمي-٧
  :  بالنسبة للعمل السري-ب
  .  حل مجيع مشاكل األفراد-١
  . القيادة الرشيدة االهتمام بنواحي النظام والطاعة و-٢
  .  شرح معاين اجلهاد وحتمل الصعاب للوصول إىل النصر-٣
  .  نشر الوعي األمين بني أفراد العمل السري-٤
   . )  تشجيع األفراد- شاكلامل حل - لقاءات مفتوحة مع القائد ( التنوير املستمر لألفراد -٥

  فنون العدو يف نشر الدعاية:  سابعاً
قانون مكافحـة اإلرهـاب      ( الكاذبة باملعاملة احلسنة والتكرمي ملن يترك طريق احلق           يبذل العدو الوعود   -١

   . ) اجلديد
  .  حماولة التحقري وعدم االهتمام باجلماعة ووصمها باخلوارج واملتمردين-٢
  .  تصوير احلرب الدائرة أا ال تستحق االهتمام وأن اإلرهاب حيتضر-٣
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 قتـل  - احملاكمات القاسـية - إحكام السيطرة األمنية-بالقبض (لعسكري  حماولة إظهار تفوقه املادي وا  -٤
  . )  الدعاية الكاذبة لتفوقه-بعض األشخاص

 يف اتمـع    ئاً شـي  ميثلون وأم قلة ال      حماولة التشكيك يف أحوال اجلماعة أا سيئة ويقتل بعضهم بعضاً          -٥
  .واتمع ينبذها ويتصدى هلا

  . ماعة بالتوبة واالجتاه حنو مباهج احلياة واالستمتاع ا خماطبة جنود وأفراد اجل-٦
  .  حماولة غرس اليأس يف نفوس املواطنني وأفراد اجلماعة عن طريق األباطيل-٧
  
  

  
  
  

  ..اآلن 
  
  

  ..بإمكانك مراسلتنا عرب الربيد اإلكتروين 
 

  : التايل الربيدهو ومعسكر البتار خوانك يف جملة صوت اجلهاد اآلن طريقك إل
hostnow.biz@sout 

 األمنية يف اإلرسال كاإلرسال عن طريق مقهى االحتياطاتمع مالحظة إجراء 
أو عرب بروكسي أو عن طريق شركة بريد آمنة غري اهلومتيل والياهو ألن 

يطرة وكذلك الشركات السعودية ألن السالتجسس عليها أمر يف غاية السهولة 
 .عليها سهلة 
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   يا أيها الذين آمنوا اصربوا و صابروا يا أيها الذين آمنوا اصربوا و صابروا
      ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحونورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون

  

 ما ع قضايا املسلمني هو أن التفاعل م   و مهم وه  ا العدد نذكر قرائنا الكرام بأمرٍ     ويف ختام هذ  
فال البكـاء وال    حقق به النصرة لقضايا املسلمني      كان عملياً وملموساً على أرض الواقع وتت      

  ..كفي توحدها بار  متابعة األخوال... العويل ينفع 
وكذلك الدعاء وااللتجاء إىل اهللا تعاىل وإن كان واجباً وعظيماً أثره إالَّ أنه ال يعفي عـن                 
الواجب احلقيقي الذي افترضه اهللا على كل مسلم يعلم بأحوال إخوانه سواًء يف العـراق أو     

  ..أفغانستان أو جزيرة العرب أو غريها من البالد 
 ما جرى لبين قومـه يف       للرسول  عة وأتى عمرو بن سامل شاكياً       ملا غدرت بنو بكٍر خبزا    

  :قصيدته املشهورة 
  ـدا    إينياربمحم  اِشــدن   

ـَّا واِلـدا         قَد كُنتم ولْداً وكُنـ
ـْراً        بـدا أَفَانصر هداَك اُهللا نص

  ِفيِهم رسولُ اِهللا قَد  تجــردا      
    ـههجفاً وسخ إنْ ِسيم را تـدب  

  إنَّ قُريـشاً أَخلَفُوك  املَوِعـدا     
   كَداٍء رصـدا    يف يلوجـعلُوا  

                                    وهم أَذَلُّ وأَقَلُّ  عــــددا     

ــدا   ــِه  األتلَ ــا وأبي أَبين ـــلْف   ِح
  ثُمت أَســلَمنا ولَم ننِزع يــدا      

   يأْتوا مـــددا    وادع ِعبــاد اهللاِ  
ـُو صـعدا      ـَدِر يسم   أَبيض ِمثْلَ الب

ـْلٍَق  كالبحِر  يجـِرى مزِبدا      يف    فَي
ـــدا  ــك املُؤكَّ ــضوا ِميثَاقَ   ونقَـ
ـَدا     ـُو أَح   وزعموا أَنْ لَسـت تدع
  هم بيتونا ِبالـــوِتِري  هــجدا    

  

 ــاً و كَّعــا ر لُونقَتاودــج س  
  

، مث عرضـت  ))نِصرت يا عمرو بن سامل: (( قُِتلْنا وقَد أَسلَمنا، فقال رسولُ اهللا     : يقول
مث سري اجليش  .. )) كَعٍببينإنَّ هذه السحابةَ لَتستِهلُّ ِبنصِر : (( فقالسحابةٌ لرسول اهللا 

  ..ِقبالة املشركني يف مكة 
االستجابة والتفاعل مع قضايا األمة وهكذا يكون الـشعور باجلـسد           نعم مبثل هذا يكون     

عاد ينفعنا الكالم  فما.. لنعيد للورى ذكرى صالح .. الواحد فهيا بين اإلسالم هيا للكفاح 
 ..وال الصياح 

  


